
 
 
 
 
 
 

 
 

Kvinnliga röster 

från en manlig 

vä ld r
 

En intervjustudie om kvinnliga 

ingenjörer i Dalarnas industri 

 
 

Maria Bergman 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Dalarna 
 
Rapport 2003:17 
Ansvarig utgivare: Lars Petterson 
ISBN 91-89020-44-8 
ISSN 1403-6878 



 

Kvinnliga röster från en manlig värld 

 

 
En intervjustudie om kvinnliga ingenjörer i 

Dalarnas industri 

 
 
 

 
Maria Bergman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                    
          
 

               
  
   

 
       
  
 
 
 
 

    Rapport 2003:17 
 
   

 
 



FÖRORD 

Denna studie är en uppföljning av en tidigare rapport om kvinnor inom 

tillverkningsindustrin som publicerades inom ramen för Att… projektet under 

våren 2003 (Bergman, M. 2003) och som försökte fånga vad kvinnorna hade att 

berätta om arbetet inom en mansdominerad bransch. Utifrån denna studie 

väcktes intresset för kvinnor som har gymnasie- och högskoleutbildning och som 

verkar inom likadana arbetsplatser. Det gemensamma är att de arbetar inom en 

manligt dominerad arbetsplats, nämligen tillverkningsindustrin i Dalarna. Frågor 

om jämställdhet, yrkesval och upplevelser av det egna arbetet har prioriterats. Ett 

stort tack till alla kvinnor som deltog i studien, till Hans Lundkvist projektledare 

Att… och Pertti Nyberg som har språkgranskat rapporten. 

Maria Bergman 

Fil. Lic. Högskolan Dalarna 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med rapporten var att söka förstå hur kvinnliga ingenjörer beskriver och 

upplever sitt arbete i en manligt dominerad industrivärld. Frågorna som ställdes 

var av beskrivande och öppen karaktär och var uppdelade i tre områden: a) 

Kvinnornas berättelser om studier och vägen till ingenjörsyrket b) kvinnornas 

berättelser om hur de uppfattar sitt arbete samt c) Jämställdhet 

Vad har kvinnorna för utbildningsbakgrund? Vilka val har de gjort, och hur 

beskriver de sitt nuvarande arbete? Hur upplever kvinnorna 

jämställdhetsproblematiken på den egna arbetsplatsen? 

Resultat och tolkning av intervjuerna visar på att kvinnornas vägar till 

ingenjörsyrket upplevts positivt. Studietiden och vägen till ingenjörsyrket har varit 

olika för kvinnorna beroende på tidpunkten för utbildning. Arbetet och 

arbetsuppgifterna beskrivs som självständigt, kreativt och med möjlighet till 

karriär; några kvinnor har plats i styrelser. En del av dem har gjort en klassresa. 

De flesta är medvetna om att den manliga världen inte är något hot, men 

omedvetet utvecklar kvinnorna olika strategier för att skaffa sig respekt. 

Kvinnorna uppnår respekten genom att visa sig ”duktiga”, kämpa och vara 

mycket ambitiösa. 

Jämställdhetsplaner finns men kvinnorna upplever dessa planer mer som en 

skrivbordsprodukt som inte påverkar deras liv.  Några har alltid arbetat med män 

och kan uppleva främlingskap med traditionellt kvinnoarbete då de umgås och 

arbetar med män större delen av sin tid. Det som kännetecknas som kvinnlighet 

kan ibland verka främmande för dem. De upplever sig jämställda vad gäller löner 

och arbetsuppgifter. De unga ingenjörerna använde inte jämställdhetsanalysen 

som utgångspunkt för löneförhandling. Vidare kan man fundera varför kvinnor 

måste ”skaffa” sig respekt, anpassa sig och utveckla strategier efter de manliga 

normer och koder som råder på arbetsplatsen. Konkreta exempel är tystnad, 

noggrannhet, tydlighet, rak kommunikation.  
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1. BAKGRUND 

  

Projektet ”Attraktiva tillverkningsföretag i Dalarna”, Att …projektet, är ett 

regionalt samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarna, Arbetslivsinstitutet, 

regionala aktörer och tillverkande företag. Intervjustudien startade under VT –

2003 och följande text är en sammanfattning av en kommande rapport kallad 

”Kvinnliga röster från en manlig värld”: En intervjustudie i Dalarnas industri. 

Rapportens huvudsyfte var att med utgångspunkt i ett antal kvinnors berättelser 

om hur de upplever sin arbetssituation utröna hur de själva uppfattar sin 

arbetsplats och söka förstå vad kvinnorna berättar om arbetet i en 

mansdominerad miljö. De intervjuade var sju kvinnor som representerar följande 

företag: Scania, Projekthydraulik, SSAB, Hörnell, Stora Enso, Scandinavian Weld 

Tech AB. Undersökningsresultaten som presenteras i rapporten går inte att 

generalisera men ger oss viktiga indikatorer på frågor som handlar om bl.a. 

arbetets karaktär, jämställdhetsproblematiken samt viktiga synpunkter från de 

kvinnliga ingenjörerna om deras utbildning och erfarenheter inom industrin.  

 
 

1.1 Om Att…projektet1

Strategin för Dalarnas län, kallad ”Med förenade krafter mot år 2007”, fastställd 

av styrelserna för Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget Dalarna, 

Länsarbetsnämnden Dalarna och Dalarnas kommunförbund, har formulerats i 

följande historiska sammanfattning:  

 

Dalarnas näringsliv har grundlagts på naturtillgångarna skog, järn och vatten. Fortfarande 

finns här en viktig bas som har stärkts och breddats genom tekniskt kunnande och 

teknisk framåtanda. Dalarna har nu ett antal exportinriktade storföretag med 

högteknologisk produktion och internationell konkurrenskraft. En mycket viktig del av 

näringslivet är Dalarnas många små och medelstora företag och, i vissa bygder, en lång 

tradition av egenverksamhet för kompletterande försörjning 

 

                                                 
1 En utförligare redovisning av projektet finns att läsa i Rapport 2003:7 , Högskolan Dalarna (Bergman, 2003) 
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Vidare betonar Att…s ansökan att det kommer att finnas svårigheter att rekrytera 

personal och detta förklaras som en hotbild för nationens och regionens 

industriella utveckling. Denna beskrivning gäller även för Dalarna. Två forskare 

på Arbetslivsinstitutet genomförde i länet under hösten 1999 en förstudie. 

Arbetet samfinansierades av ALI och Länsstyrelsen i Dalarna. I förstudien 

medverkade även Ronny Svensson (Småkom) och Arne Pettersson (Mora). Ett 

stort antal diskussioner genomfördes med företagare, kommuner och regionala 

aktörer. Syftet med diskussionerna var att identifiera angelägna behov där en 

forskarstödd utvecklingsinsats från institutet, i samverkan med företagen och 

regionala aktörer, kan bidra till att tillfredsställa behoven.  

Några viktiga synpunkter var:  

• Ökat intresse för industrin 

• Utveckling av attraktiva arbetsplatser 

• Ökad könsintegrering och kulturell mångfald inom skola och näringsliv 

 Delar av projektet tar också upp miljöaspekter och attraktiva arbetsplatser. 

Företag som aktivt tar hänsyn till den yttre miljön uppfattas ofta som attraktiva 

arbetsplatser. Åtgärder som skapar bra fysisk arbetsmiljö resulterar oftast även i 

en förbättrad yttre miljö. Några relevanta frågor som formulerats i projektet är: 

Var behövs insatser för att öka intresset för industriutbildning/industriarbete, 

särskilt bland flickor i skolan eller på företagen eller både och? 

Inom ramen för projektet föreslås praktiska åtgärder såsom stöd till utveckling av 

god yttre och inre arbetsmiljö. Projektet förklarar stödet på följande sätt: 

 Företag skall erbjudas stöd för att ta fram individuella handlingsprogram avseende 

fysisk och psykosocial arbetsmiljö i syfte att skapa attraktiva arbetsplatser. 

Information och goda exempel t.ex. vad det gäller betydelsen av utvecklingssamtal för 

individen och personliga utvecklingsprogram. 

Företagen erbjuds kompetens och åtgärdsplaner med uppföljning och samt förslag på 

finansiering. Individens utvecklingsbehov kan bli underlag för blivande Mål 3 projekt 

(sid. 12) 

 En rad aktiviteter har slutförts och nätverk bildats. Under HT 2003 fortsätter 

samtal och information om studierna med några kvinnor från olika företag för att 

informera och diskutera olika aspekter av nätverksarbetet och studiecirklar om 

kommunikation på arbetsplatserna som leds av Karin Rosenberg.  
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Denna rapport beskriver hur ingenjörer skildrar sitt arbete inom företaget och 

lyfter fram kunskap om hur man hanterar jämställdhetsplaner 2och 

jämställdhetsarbete under en tid då svenska arbetsgivare enligt jämställdhetslagen, 

ska bedriva aktivt och målinriktat jämställdhetsarbete.  

Jämställdhet och genusfrågor är aktuella i debatten. Här kommer att beröras 

endast delar av jämställdhetsproblematiken och mycket kortfattat om genus, 

genuskontrakt som teoretiskt perspektiv då det inte finns utrymme att 

problematisera dessa teorier inom ramen för denna rapport. 

 

                                                 
2 Enligt 3 § Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i 
arbetslivet. 
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2. Varför används benämningen kvinnlig ingenjör?  

Om språkets makt och isärhållande av kön 

De flesta av oss behöver kategorier för att organisera vår värld. Att använda 

kategorier som kvinnor och män, invandrare eller etniska grupper kan hjälpa oss 

att synliggöra vissa grupper och att skapa mallar. Invändningar mot att 

kategorisera och skapa stereotyper är många. När det gäller kategorierna kön och  

könsroller som användes flitigt under 70-talet hävdar Yvonne Hirdman att genus 

är ett bättre ord än könsroller och socialt kön. 

Könsroller ger sken av att kvinnor och män frivilligt väljer vissa roller och att de kan göra 

sig fria från rollerna när det passar. Så enkelt är det inte enligt Yvonne Hirdman eftersom 

varje människa föds och växer upp i ett genussystem som redan definierat vad som är 

kvinnligt och manligt.  

Ser man samhället från ett fågelperspektiv så avtecknar sig genussystemet. Man ser vissa 

avlagringar och mönster av människor och deras verksamhet. Det som blir tydligt är att 

män och kvinnor hålls isär. Män har tillträde till vissa områden som inte kvinnor har. 

Genussystemet är som ett slags apartheidsystem som anvisar kvinnor och män till olika 

platser, olika jobb och olika egenskaper. 

(nätbaserad text se länken http://www.jamstalldhet.nu/jmst/maktkon/index.htm) 

Om vi tror på teorin om genusordningen eller det Hirdman kallar att ”födas in i 

genussystemet” som kulturens fångar så är benämningen ”kvinnlig ingenjör” ett 

sätt att påpeka att man inte kan säga ”manlig ingenjör” då ingenjörsbegreppet är 

givet.  

I TV-programmet3 ”Värsta språket” får ett antal personer lösa följande problem: 

En far och hans son råkar ut för en olycka. Fadern dör och sonen förs med 

allvarliga skador till sjukhuset. Vid operationsbordet kommer kirurgen och 

utbrister: ”Gud, min son!” Vem är kirurgen? Det handlar alltså om att få fram 

vilket släktskap kirurgen har med pojken. Du som läser ― tänk efter hur du 

resonerar. Ja? Har du tänkt klart? Tog det tid att komma fram till svaret att det var 

pojkens mamma som var kirurgen men att begreppet kirurg leder våra tankar till 

att det var en man? Detta språkexperiment visar på aspekter av kulturella 

                                                 
3 Exemplet på teve visualiserades med hjälp av skådespelare. Men det var inte lättare att få fram varför man inte kunde ge ett snabbt 

svar. 
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”bestämda” normer (Wilson, F.1992) och kanske som Hirdman påpekar att det är 

bättre att koncentrera sig på att förstå och förändra processer där både kvinnor 

och män ingår. Det handlar om relationer och en enkel ekvation: män och 

kvinnor ingår i processer som bildar mönster som vi upprepar generation efter 

generation. Vi formas till genus och den manliga överordningen och den 

kvinnliga underordningen finns inbyggd i språket och kulturen. Med Hirdmans 

ord:  kön är något man föds med, men genus är något man formas till. 

  

2. 1 Bryta genuskontrakt eller skriva kontrakt? 

  

Kvinnorna som arbetar inom mansdominerade yrken har hittat olika sätt att 

hantera denna värld. Ett hanterbart begrepp för att förklara denna kulturella 

ordning är det man kallar genuskontrakt. Genuskontraktet är en viktig kulturell 

ordning menar Hirdman, det är olika rättigheter och skyldigheter mellan män och 

kvinnor. Då många organisationer och företag styrs av män kan det vara väldigt 

svårt att genomföra förändringar (systemförändringar). De djupt rotade 

föreställningarna om hur män och kvinnor skall vara försvårar vägen mot att 

bryta stereotyperna eller kontraktet.  

De långsamma förändringarna inom tekniska utbildningar visar på att det återstår 

mycket att göra. Genussystem anser jag vara en fruktbar analysmodell, det kan 

hjälpa organisationer att medvetandegöra både kvinnor och män.  Men det tar 

lång tid att förändra system. I fallet med KTH och införande av 

genusperspektivet på kursplansnivå kan man tydligt se att ”sega strukturer” är 

svåra att förändra och många gånger handlar förändringarna om att göra 

systemförbättringar (Wiklund, K. 2001). Förändringarna på kursplansnivå vid 

KTH har bidragit till att fler studenter blir medvetna om de manliga normerna 

och vill påverka hur utbildningen skall se ut. Några frågor som kan ställas när 

man diskuterar förändringar av kurser och kursplaner är: Blir det bättre kurser om 

man tar hänsyn till genus? Hur länge måste kvinnor anpassa sig efter mannens 

normer för att gå vidare? Skulle det vara en nackdel att lära sig manlig/kvinnlig 

kommunikation? Behöver kvinnorna dessa strategier och varför hoppar kvinnor 

av från utbildningar och senare från arbetet som ingenjör? Kan ingenjörernas 

uppfattningar bringa lite klarhet om hur det är att arbeta som ingenjör under 

2000-talet? Detta är några frågor som inte kan besvaras i denna rapport och som 
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givetvis kräver mer forskning. I vår rapport undersöker vi uppfattningar och 

upplevelser som är subjektiva men som belyser situationen för ett antal kvinnor 

och deras erfarenheter från högt kvalificerade områden inom industrin.  

 

3. Ingenjörsutbildningen ― en mansdominerad utbildning 

Ingenjörernas historia är en spännande historia om kvinnoemancipation men 

också om kvinnor som har verkat i mansdominerade miljöer. Ett sätt att förstå 

bakgrunden till den låga andelen kvinnor som har utbildat sig inom detta område 

kan vi få genom kunskap om deras historia. Anna Karlqvist (1997) har skrivit ett 

intressant examensarbete om kvinnliga studerande på Kungl. Tekniska 

Högskolan. Traditioner är starka och förändringar är svåra att genomföra men 

under 1993 gav ledningen direktiv om kursomläggningar och alternativa 

examinationsformer. Karlqvist beskriver statusproblematiken som yttrar sig i att 

lärare tenderar att överlasta kurserna. Vidare upplevde kvinnorna sin situation 

som sämst på de mansdominerade linjerna (programmen) och studierna som 

mycket hårda. Karlqvist (a.a.) menar att studiesituationen har förändrats och att 

antalet förebilder har ökat, dvs. kvinnliga lärare har blivit fler. 1992 fick man en 

jämställdhetshandläggare, och ett mentorprogram har kommit till. Kvinnorna är 

naturligtvis underrepresenterade som förebilder: det handlar om antal professorer 

vid landets mansdominerade tekniska utbildningar. Hon tar upp intressanta 

aspekter om synen på kvinnor och teknik samt de hinder och dolda strukturer 

som fanns i hela utbildningssystemet. Ett exempel hon ger är att ämnen som 

ansågs passa kvinnor i slutet av 1800-talet var arkitektur, kemi, kemiteknik, 

kemisk metallurgi, fysik och elektronik. Hindren var många som exempelvis 

bristfälliga förkunskaper. Några påståenden som finns i uppsatsen om kvinnor 

inom detta område var: 

 ”Kvinnor som går på teknisk högskola har ofta en pappa som är civilingenjör och de 

har fått teknikintresse tidigt genom släktingar” 

 ”Ingenjörsbanan är helt stängd för dem utan tillräckliga matematikkunskaper” 

 ”Kännedom om ingenjörsyrken ges genom att männen pysslat och mekat under 

barndomen” 

”Kvinnor kommer inte i kontakt med ingenjörsyrket via tekniken”  
Karlqvist (a.a.) skriver att civilingenjörsutbildningen på KTH var tillgänglig för 

kvinnor 1921 men det skulle dröja decennier innan kvinnorna började välja 

tekniska utbildningar. En fråga som är intressant i Karlqvists examensarbete är 
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om denna 75― åriga historia har försvårat situationen för kvinnliga teknologer då 

de har lättare att upptäcka ett manligt normideal som kan uppfattas som ett hot 

(mera om detta på sidorna 34,35).  

Notera att jämlikheten i teknikens värld kan förändras med bl.a. en ökning av 

kvinnor på tekniska utbildningar, på arbetsplatser och i styrelserum.  Men trots 

förändringarna på många högskolor och universitet visar statistiken på att kvinnor 

som har ingenjörsutbildning är i klar minoritet. Tabellen nedan visar att andelen 

”kvinnliga” ingenjörer i länet är mycket låg. Detta är i sig en indikator på att 

könsfördelningen är mycket stor mellan kvinnor och män. 

 
Summa av Antal Kön 

Utbildning Kvinnor Män Totalt 

Civilingenjörsutb. 218 1151 1369 

Ingenjörsutb. 512 3257 3769 

Övrig eftergymn. utb. inom teknik och tillverkning 70 699 769 

Totalt 800 5107 5907 

Tabell 1: Antal personer i åldern 20-64 år med respektive utbildning som högsta utbildning i Dalarnas län 

2003-01-01.Kommentar: (högskolepoäng utan examen ingår ej i denna grupp). Källa: SCB:s 

utbildningsregister 2003 01-014

 

Det finns kvantitativ kunskap om hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och 

män. Kvinnor och män skall vara synliga i statistiken. Statistikförordningen har 

sedan den 9 juni 1994 en ny paragraf 14 i avsnittet ”Tillgänglighet”: Individbaserad 

officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta (sid. 9 

lathund om jämställdhet 2002). 

Ett jämställdhetsperspektiv måste läggas på alla politikområden. Detta innebär att 

alla förslag och beslut måste analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv för att 

klarlägga möjliga konsekvenser för kvinnor och män på såväl central som regional 

nivå. Under 2001 skärptes jämställdhetslagen bl.a. vad avser jämställdhetsanalys 

av löner och integrering av jämställdhetsperspektiv i all verksamhet och 

beslutsfattande. Detta innebär att kvinnors och mäns livsmönster synliggörs, 

problematiseras och diskuteras. I de 30 största yrkena finns 58 procent av alla 

förvärvsarbetande kvinnor och 37 procent av alla förvärvsarbetande män i åldern 

16-64 år. Endast två yrken är jämställda, dvs. 40-60 procent vardera könet. De 

jämställda yrkena är revisorer m fl. med 51 procent kvinnor och 49 procent män 

                                                 
4 Mer information: http://www.scb.se/statistik/uf0506/uf0506.asp 
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och gymnasielärare i allmänna ämnen med 54 procent kvinnor och 46 procent 

män. Det mest kvinnodominerade yrket är kontorssekreterare, läkarsekreterare 

med 99 procent kvinnor och 1 procent män. Det mest mansdominerade yrket 

som är lastbils- och långtradarförare har 1 procent kvinnor och 99 procent män 

(källa: SCB Lathund om Jämställdhet 2002).  

Det som följer i nästa avsnitt är de tre viktiga kunskapsområdena på 

arbetsplatserna som kan hjälpa anställda och företagsledningen att följa lagens 

intentioner. Här återges några valda delar av den information som JämO förfogar 

över.  

4. Tre J:n på arbetsplatsen: JämO, jämställdhet  

och jämställdhetsplaner  

I JämO: s arbete ingår att utarbeta metoder och ge råd och utbildning till 

arbetsgivare och högskolor om hur de ska arbeta för att uppfylla kraven i lagarna. 

JämO utövar även tillsyn över att kraven uppfylls.  

En rad rapporter och debattartiklar vittnar om att det råder (o) jämställdhet i 

världens mest jämställda land. Sverige har i internationell jämförelse nått långt på 

jämställdhetens område. Jämställdhetslagen innehåller ett viktigt verktyg för att nå 

jämställdhet i praktiken. Både jämställdhetslagen (som gäller i arbetslivet) och 

lagen om likabehandling av studenter i högskolan kräver att alla arbetsgivare och 

högskolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet mellan 

kvinnor och män. JämO har också som uppgift att utveckla och sprida metoder 

för könsneutral lönesättning inom arbetslivet så att osakliga löneskillnader mellan 

kvinnor och män avskaffas. Jämo har en webbsida som är mycket pedagogiskt 

upplagd och det är lätt att hitta den information som medborgarna behöver. 

Jämställdhetsbegreppet är etablerat och de flesta företag har personalavdelningar 

som har i uppdrag att ta fram jämställdhetsplaner. Om dessa planer har en 

praktisk effekt för att främja jämställdheten är svårt att överblicka. Jag kommer 

att återge några viktiga paragrafer då jämställdhet i vår tidigare studie tycktes vara 

en skrivbordsprodukt som få kvinnor hade kunskap om eller hade intresse av att 

uppmärksamma, nämligen lagens betydelse och förslag på jämställdhetsplaner.  
Jämställdhetsplan 
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13 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen skall innehålla 

en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka 

av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. 
Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda löner 

som arbetsgivaren skall göra enligt 11 §. 
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in i 

efterföljande års plan. 
 

Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid 

senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare Lag (2000:773).  

  

Jämställdhet har fått ett förnyat intresse och debatten har handlat om flera 

aspekter på jämställdhet och hur lagen efterföljs. Att känna till exempelvis brister i 

jämställdhetsarbete kan vara intressant för företagsledare och personal. Det 

handlar om situationer och hur det aktiva jämställdhetsarbetet skall bedrivas. 

JämO ger några exempel på detta: 

Exempel på brister i jämställdhetsarbete 

• arbetsgivaren gör inget/för litet för att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen  

• arbetsgivaren har tio anställda eller fler men ingen aktuell jämställdhetsplan och/eller 

handlingsplan för jämställda löner  

• företaget har inte gjort någon kartläggning av lönerna, analys av löneskillnader mellan 

kvinnor och män 

• facket har begärt att få se lönestatistik som är nödvändig vid lönekartläggningen men 

fått nej – den sägs vara hemlig  

• arbetsgivaren gör jämställdhetsplanen utan att samverka med facket/arbetstagarna  

• det lär finnas en jämställdhetsplan men de anställda vet inte vad det står i den  

• jämställdhetsplanen är otillräcklig, tar bara upp några av de områden som ska 

behandlas enligt jämställdhetslagen (4-11 §§)  

• arbetsgivaren bryter mot jämställdhetsplanen  

• arbetsgivaren anställer bara personer av ett kön – anger brist på 

duschar/omklädningsrum, redskap etc.  

• småbarnsföräldrar får inte arbetstider som fungerar med dagistiderna  

• manliga anställda bemöts negativt när de vill vara föräldralediga 

• arbetsgivaren anser att policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inte behövs: 

”det händer inte här”. Jargongen på arbetsplatsen är grov, innehåller sexuella 
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anspelningar eller förlöjligande/kränkande uttalanden om kvinnor/män. Arbetsgivaren 

gör inget trots att anställda protesterar  

• arbetsuppgifter är könsmärkta som ”manliga” eller ”kvinnliga” – det är svårt att gå över 

gränserna och pröva andra jobb  

• i annonsen söker arbetsgivaren ”en stark kille” som chaufför och en ”glad och trevlig 

tjej” till receptionen  

• inför en anställning ställer arbetsgivaren upp krav på förkunskaper eller fysisk styrka 

som i praktiken utesluter det ena könet och som inte är nödvändiga för arbetet  

  

Rekommendationen som ges är följande: om arbetstagarna känner igen några av 

de situationer som beskrivs ovan eller andra som inte ingår i denna lista bör man 

kontakta facket eller JämO. En utredning kan visa om arbetsgivaren behöver 

förbättra sitt aktiva jämställdhetsarbete. Jämställdhetsplanerna finns troligen på de 

flesta företag. Här återges viktiga delar av planerna som finns beskrivna och kan 

hämtas ur JämO: s webbplats med färdiga enkätförslag för att kartlägga 

jämställdhetsarbetet. ”Att arbeta fram en jämställdhetsplan”. 

Det finns nyckelord i planarbetet som går ut på att man gör en 

kartläggningsanalys, dvs. man tar reda på jämställdhetsläget. Vidare konkretiseras 

åtgärder och fortsätter med mätbara åtgärder som handlar om mål som 

åtgärderna skall leda till och slutligen en utvärdering för att utröna om 

jämställdhetsarbetet fungerade. 

Kravet på planer trädde i kraft 1992 och JämO har granskat ungefär 4000 

jämställdhetsplaner. En viktig förutsättning är att planen skall skrivas i samarbete 

mellan ledningen och anställda. 

Paragraf  4-9§, 11§ 13§ är viktiga och anger i detalj hur man går tillväga. 

Jämställdhetsanalys av lönerna är ett viktigt innehåll som särskilt kvinnorna bör 

känna till och de bör kontinuerligt upplysas om hur de kan upptäcka, åtgärda och 

förhindra osakliga löneskillnader som beror på kön. Sådana löneskillnader skall 

rättas till snarast och senast inom tre år (Att arbeta fram en jämställdhetsplan 

Jämo, sid. 37). 

Mot denna bakgrund och de aspekter som belystes i den första rapporten (2 003:7 

Högskolan Dalarna) har syfte och metod formulerats. Rapporten redovisar endast 

vad kvinnorna kände till om jämställdhetsplanerna och aspekter av detta, såsom 

lönesättning och likabehandling av deras arbete.   
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5. METOD 

Syftet med rapporten är att söka förstå hur kvinnliga ingenjörer beskriver och 

upplever sitt arbete i en manligt dominerad industrivärld. Intervjumetoden följer till 

en viss del en mall med olika teman. Frågorna i de olika temana handlar om 

uppfattningar och upplevelser av arbetet, arbetsplatsen och studieval. Vad har 

kvinnorna för utbildningsbakgrund? Vilka val har de gjort, och hur beskriver de 

sitt nuvarande arbete? Hur upplever kvinnorna jämställdhetsproblematiken på 

den egna arbetsplatsen? Undersökningen är av kvalitativ karaktär5, vilket innebär 

att de tekniker som används för att samla in data baserar sig på intervjuer, 

loggboksanteckningar, arbetsplatsbesök och information från de olika företagens 

hemsidor. Intervjuerna har också karaktär av livshistorieintervju. När man 

använder denna teknik styrs och formas berättelsen av en mängd olika faktorer: 

forskarens kunskapsmål och frågor, informantens vilja och förmåga att gestalta 

erfarenheter, intresse. Ehn, (1992) skriver: I samarbete med intervjuaren (re) 

konstruerar således den intervjuade sitt liv (sid. 207). Livshistoriska intervjuer är i 

första hand ämnade att förmedla människors erfarenheter menar Ehn, men när 

intervjuer återges är det forskaren som omvandlar upplevelser och minnen till en 

redigerad text(a.a. 1992).  

Frågorna som har ställts är uppdelade i tre områden: a) Kvinnornas berättelser 

om studier och vägen till ingenjörsyrket  b) kvinnornas berättelser om hur de 

uppfattar sitt arbete samt c) Jämställdhet 

Intervjufrågorna är retrospektiva och sonderande6. Intentionen var att fånga 

helheten om deras liv, i skolan på arbetet och bland människor som inspirerade 

dem till ingenjörsvärlden. 

De intervjuade kvinnorna som deltog accepterade att vi bandade samtalet. Jag har 

gjort 7 intervjuer och arbetsplatsbesök.  

 

Det finns säkert betydande skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att berätta om sina 

liv, och även skillnader i detta avseende mellan generationer och samhällsklasser. Det är 

inte bara erfarenheterna som är olika, utan också berättarstilar, konventioner om hur man 

talar om sig själv och idéer om vad ett ”liv” är och vad det går ut på (Ehn, B. sid. 207) 

 

                                                 
5  Widerberg, K. (2002). Kvalitativ Forskning i praktiken. 

6 Om forskningsintervjuer och intervjufrågor se Kvale, S. (1997) 
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Slutligen är det ingenjörernas erfarenheter som står i centrum för samtalet. 

Samtalet sker dynamiskt och interaktionistiskt. Det innebär ett givande och ett 

tagande. När man ställer frågor och resonerar med sina informanter uppstår en 

kontakt där språket är centralt. I denna studie görs intervjuer och observationer 

av arbetsplatsen och en del anteckningar i loggboken. Intentionen var att förmå 

kvinnorna att själva verbalisera det de ”upplever” och utifrån deras utsagor skapa 

materialet.  
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6. RESULTATSAMMANSTÄLLNING 

 

6. 1 Kvinnliga ingenjörers tankar  

Intervjuresultatet har sammanställts ur intervjufrågorna (se bilaga 1) och med 

hjälp av loggboken har utsagorna och teman skrivits. Loggboken skrevs direkt 

efter arbetsplatsbesöken. Sedan har jag avlyssnat varje intervju ett par gånger för 

att kunna lyfta fram episoder som bäst ger svar på de frågor som ställts. Jag har 

valt begreppet ”samtal” för att särskilt betona att intervjuerna har varit ett givande 

och tagande mellan mig och kvinnorna. Ibland uppstod en dialog kvinnor 

emellan när vi kände igen vissa aspekter av livet och i synnerhet arbetslivet och 

som berikade materialet. Vad som sker i huvudet på en ingenjör, och hennes 

erfarenheter av en manlig värld kan kanske hjälpa andra kvinnor att avmystifiera 

detta manliga landskap. Vilka tankar har dessa välutbildade kvinnor?  

6.2 Urval av företag och intervjupersoner 

Intervjupersonerna valdes genom att Marita Andersson projektassistent inom 

Att…s projektet tog fram ett antal företag från regionen. Hon skickade ett brev 

där man informerade om studien och det övergripande projektet ”Att…” 

Det var ett tjugotal företag. Av dessa ringde två företag och anmälde sitt intresse. 

Sedan ringde Marita A runt men det fanns få kvinnliga ingenjörer bland de 

utvalda företagen. Vi fick då kontakt med två gymnasieingenjörer. För att hitta 

flera informanter tog Marita kontakt med en medlem ur en förening för kvinnliga 

ingenjörer i Dalarna. En maillista sändes och ett mailbrev utformades. Ytterligare 

en ingenjör hörde av sig. Vidare kontaktades två företag via privata kontakter.  

Ett viktigt kriterium var att informanterna skulle ha arbetat minst ett år inom 

företagen och att deras utbildning motsvarade gymnasieingenjörer eller teknisk 

högskola/universitet. Telefonsamtal med berörda och bokning av tider för besök 

och intervju gjordes under perioden maj – juni 2003.  
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De företag7 som har deltagit i studien är följande: Dellner Couple, Scania, 

Projekthydraulik, SSAB, AB, Hörnell, Stora Enso, Scandinavian Weld Tech AB. 

Kvinnornas utbildningar var gymnasieingenjörer och civilingenjörer med olika 

specialiteter och ansvarsområden.  

1 kvinna utbildad på Chalmers i Göteborg: Teknik Fysik 

1 kvinna utbildad vid Luleå Tekniska Högskolan. Civilingenjör arbetar inom 

logistik 

1 Kvinna utbildad i Uppsala: Arbetar som projektledare (trä) 

1 kvinna arbetar som kemist (kemi och fysik). Chalmers Göteborg 

1 kvinna arbetar som VD inom Hydraulik (Gymnasium inom maskin-fysik) 

1 kvinna arbetar som gymnasieingenjör (konstruktör) 

1 kvinna arbetar som gymnasieingenjör och arbetsledare (konstruktör) 

 

De företag som ingår i studien ligger alla i Dalarna. Bilderna av ingenjörerna har 

tagits i samband med besök, kvinnorna har gett tillåtelse till att bli fotograferade8.  

7. Vägen till Ingenjörsyrket 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa delar av innehållet från intervjufrågorna 

(se bilaga) som omfattar kvinnornas berättelser med livslinjeperspektivet, dvs. de 

minns hur det har varit på de utbildningar och arbeten, men också hur det är att 

arbeta på deras nuvarande arbetsplatser. Vad har kvinnorna för 

utbildningsbakgrund? Vilka val har de gjort, och hur beskriver de sitt nuvarande 

arbete? Hur upplever kvinnorna jämställdhetsarbetet på företaget? Jag har ordnat 

materialet i sex teman som jag kommer att kommentera och analysera och 

slutligen följer en sammanfattande analys med slutsatser. 

Intervjusammanfattningar för bildande av de olika temana finns i bilaga 2. 

                                                 
7 Av tidsskäl ingår en utförligare redovisning om regionen och kontextualisering av företagen i ett annat arbete. Kontextualisering är 

en viktig del i kvinnornas upplevelser och uppfattningar av sitt arbete och som påverkar bilden som de förmedlar av industrin. 

8 Fotografierna används enbart som illustrationer. 
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7. 1. Naturvetarna och matematikintresse 

Detta tema handlar om kvinnornas upplevelser av sin skoltid dvs. spänner över 

grundskola, gymnasium och för några universitetsstudier. Kvinnorna visade tidigt 

intresse för matematik och valde naturvetenskapligt program av olika skäl: 

”En kvinna som arbetat länge valde tekniskt gymnasium genom SYO-

konsulentens rekommendationer då lärarna observerat att hon tyckte om 

matematik (loggbok, intervju)” 

 ”En studierektor och en studievägledare rådde henne att satsa på maskin: det 
fanns arbete och hon utmärkte sig i matematik” (ur intervju) 
 

”En annan valde naturvetenskapligt program då hon trodde sig ha större 

möjligheter att få arbete och bredare utbud då hon inte hade bestämt sig för vad 

hon skulle bli. Hon hade alltid tyckt om matematik och haft lätt för ämnet” (ur 

loggboksanteckningar, intervju) 

Kvinnornas ”genuina” intresse för matematik, fysik och kemi under högstadiet 

samt lärarnas och konsulenternas uppmärksamhet bidrog till senare val för att 

vidareutbilda sig.  
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Bild nr.1 Ingenjör från Stora Enso.9

 
   
7. 2. Arbetarklass och studieovana hem? 

Den sociala snedrekryteringen till högskoleutbildningar är en verklighet. 

Högskolan Dalarna har dock lyckats rekrytera många studenter från studieovana 

hem. Klassbakgrund nämndes av några kvinnor. En placerade sig själv i 

arbetarklassen och utgick därvid från föräldrarnas utbildning dvs. icke 

akademiker.  

När vi samtalade om studietraditioner och inspiration inom familjen eller andra 

förebilder för studievalen visade det sig att endast en kvinna kom från en familj 

med ingenjörer. 

”Hon var den första flicka som sökte till tekniskt gymnasium med 
maskininriktning inom kommunen” 
 

 En annan kom från en familj med lärarbakgrund. Några kvinnor var gifta med 

ingenjörer och hade barn som också var ingenjörer. De flesta hade gjort en 

klassresa. Klassbegreppet har de senaste åren nästan försvunnit från analyser av 

den sociala snedrekryteringen till högre studier och  har ersatts av begreppet 

”studieovana” hem.  

”Hon har ingen i familjen som har inspirerat henne till hennes val. Hon har en 
arbetarbakgrund och det finns nästan inga akademiker i släkten (en kusin har 
ingenjörsutbildning). Hon har brutit arvet men hon blev uppmuntrad av sina 
föräldrar att göra det. Det finns bekanta som har samma bakgrund som hon och 
som har berättat att många i deras närhet tycker att det är onödigt att utbilda sig. 
Hennes mamma kunde inte förstå varför hon skulle bli ingenjör. Hon tyckte att 
det verkade vara ett trist arbete ―när man kunde bli exempelvis ekonom. Fadern 
är mycket stolt. Han har själv arbetat inom industrin så han blev nästan tårögd 
när hon berättade att hon skulle bli civilingenjör, storslaget tyckte han.”(ur 
intervju) 
 

Kvinnorna som kom från studieovana hem har uppmuntrats att studera för att 

skaffa sig en utbildning och de flesta hade stolta föräldrar. Det viktigaste 

påpekade kvinnorna var deras intresse för studierna och de beskriver denna 
                                                 
9 Bilden har ingen samband med texten.  
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drivkraft som något inneboende, dvs. intresse för matematik och teknik har de 

haft inom sig.  

 

 

Bild nr. 2 En stolt ingenjör som trivs med arbetet 

Uppmuntran från hemmen och lärarna under gymnasietiden har hjälpt kvinnorna 

att gå vidare. Gymnasietiden var för de unga kvinnorna stimulerande och de 

mötte lite motstånd från de manliga lärarna. Men många menade att svårigheterna 

med matematiken ökade ju högre upp de tog sig i studiesystemet. De som 

studerade på Chalmers (Göteborg och Stockholm) fick kämpa mycket hårt för att 

klara av utbildningen. 

De ansåg sig inte särbehandlade av lärarna under studietiden och inte heller 

senare av arbetskamraterna. Bilden av särbehandling är kluven. De äldre 

kvinnorna antyder att det fanns en tuffare attityd på 70-talet och senare delen av 

80-talet.  

”Vi hade praktik på Bergslagets praktiska skola och vi skulle svarva en armring. 
Jag kommer så väl ihåg att man satt upp den svarven och satte in ”…stålet” som 
det skulle vara sedan kom en av killarna in och var klåfingrig och ställde om den 
svarven så skarven skar, det var för mycket så det började gå varmt. Det började 
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ryka och sen pös killen iväg och så stod en annan kvar där och då kom läraren 
och han var ju arg. Då tyckte han att man skulle vara hemma och sticka istället. 
Det är sånt man kommer ihåg. För läraren var det självklart att man inte begrep” 
 

De yngre har inte upplevt att de behandlades annorlunda. Ibland kunde de möta 

”förundrade” miner från människor som ansåg industrin som en mycket otrevlig 

miljö med föreställningar om smuts och ”jobbig arbetsmiljö”. Generellt tyckte 

kvinnorna att de har mött positiva reaktioner från arbetsgivare och 

arbetskamrater. De som kom från arbetarhem menade att föräldrarna var oerhört 

stolta och att det inte hade varit något problem att möta universitets - och 

högskolekulturen.  

”För mig var det helt otänkbart att skaffa barn och gå i skolan. Varför det? Det 
gjorde man bara inte (…) först utbildar man sig, sedan gifter man sig och sedan 
skaffar man barn. Det var liksom den ordning som jag hade föresatt mig. Det var 
jättekrångligt att ha barn” 
Man har inga pengar när man studerar och att vara hemma med barn och studera 
det går inte tyckte hon. 
 

De var medvetna om att det fanns skillnader mellan olika universitet och att 

Chalmers hade högre status än högskolan. En ingenjör nämnde att Luleå hade en 

övervägande del studenter från arbetarhem. 

 

7. 3. Kortare arbetstid och vård av barn  

De flesta fick arbetet genom praktik och olika projekt. Dessa projekt gav dem 

möjlighet att visa vad de kunde och ökade deras möjligheter till en framtida 

rekrytering. En kvinna berättade att hon hade fått arbete för att hon var kvinna 

under den tid det var få kvinnor som utbildade sig inom hennes specialitet. Det 

fanns arbetsuppgifter som män inte ville utföra förklarar hon och tog chansen till 

jobbet. Tack vare denna öppenhet fick hon kunskaper om personal- och 

ekonomifrågor som senare var mycket värdefulla för hennes karriär inom 

företaget. De kvinnor som hade barn har kombinerat yrkesliv och familjeliv och 

tyckt att det har varit en viktig dimension i deras liv att ta hand om familjen. Valet 

av arbete styrdes av arbetsmarknadsläget men också av närheten till industrin, 

naturen och barnomsorgen. Det var viktiga förutsättningar för att planera familj. 

Kortare arbetstid, flexibilitet i planeringen av arbetstiderna bidrog till mindre 
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stress och bättre livskvalitet menade kvinnorna. Sammantaget var det dessa yttre 

faktorer samt kreativiteten i deras arbete som skapade trivseln. De fick på så sätt 

möjligheter att vårda familj och barn. Kontakten med barnomsorgen och skolan 

var för några en viktig del av en kvinnovärld som de annars inte kom i kontakt 

med. De umgicks mest med män eftersom kvinnorna var få. Ett undantag var det 

för en kemist som arbetade på en avdelning där det fanns flera kemister. 

7. 4. Genusordning och jämställdhet 

När det gäller genusfrågor och jämställdhet var de flesta överens om att det har 

skett stora förändringar och brydde sig kanske därför inte så mycket om 

jämställdhetsplaner. Anmärkningsvärt var att medvetenheten om 

jämställdhetsfrågorna kom från de äldre och de som hade arbetat längre tid som 

ingenjörer. Att de unga inte uppmärksammade jämställdhetsfrågorna kan bero på 

att de kanske tror att arbetsmarknaden är jämställd. Jämställdhetsperspektivet och 

lönefrågan anses av de flesta uppnådda. Om detta stämmer i verkligheten vet vi 

ingenting om.  

Det finns inga jämställdhetsplaner och ingen som ansvarar för detta på ett 
konkret sätt. Däremot har företaget uppmuntrat en tjejgrupp där de får en del 
incitament från företaget för träffarna. 
 

Lika lön för lika arbete är inte alltid en självklarhet. När det gäller genusfrågor och 

mönster kunde några antyda att de inte ansåg sig särskilt kvinnliga, men de 

definierade inte kvinnlighet. Var kvinnlighet detsamma som yttre attribut, eller var 

det hur man förhöll sig till männen?  

”Kvinnor i mansdominerat yrke det gäller att göra rätt gör du fel är det för att du 
är tjej, alla gör fel men gör en tjej fel så är det för att man är tjej. Hon skulle ha 
gjort något annat. Det känner man, att vara duktig och samtidigt vara en duktig 
mamma. Det måste vara fel om man skall tvingas att välja mellan jobb eller barn. 
Jobb är en del av livet och inte allt och det gäller att hitta den balansen” 
 

Men andra var noga med att påpeka att de inte betraktade sig som ”pojkflickor”. 

Deras erfarenheter hade varit olika i olika livsperioder. En menade att hon när 

hon deltog vid möten där hon skulle framföra något viktigt valde hon att se 

”kvinnlig” ut genom att exempelvis måla sig. En annan pekade på att några 
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kvinnor fick ”dämpa” sin kvinnlighet för att männen överhuvudtaget skulle lyssna 

på dem. 

Hon säger att det är många som har försökt provocera genom att säga 
”kärringarna skall vara hemma de har ingenting här att göra” Då får de väl tycka 
det menar hon. Hon känner sig inte utsatt och säger att det är en annan form av 
utanförskap. Det får inte vara fel att man tycker olika.  
”Man känner sig utanför när man träffar en massa tjejer som jobbar inom ett 
vårdyrke. Deras problem är annorlunda. Jag antar att det blir öppna konflikter, 
killarna kan vara jättearga på varandra men de pratar om en skruv” 
 

Kvinnorna har skilda upplevelser av utbildningar under 70-80-90 talet och 

detsamma gäller arbetslivets villkor. De kvantitativa och kvalitativa aspekterna av 

jämställdhet, dvs. det som handlar om en jämn fördelning mellan kvinnor och 

män inom alla områden i samhällen är förändringar som är lätta att förstå. 

Genusfrågor och vad som upplevdes som kvalitativ jämställdhet är svårare att 

uppfatta. De intervjuade kvinnorna som hade fått arbete under senare hälften av 

90-talet tycktes ta kvinnofrågor som en självklarhet och reflekterade kanske inte i 

termer av könsroller och jämställdhet.  

Kvinnorna som hade barn och som hade utbildat sig under 70-80 talet visade 

större medvetenhet om jämställdhetsproblematiken på arbetsplatsen och i 

hemmet. Denna medvetenhet hjälpte dem att utveckla strategier för anpassning. 

Det kunde vara att skaffa sig respekt genom att iaktta tystnad och inte besvara 

männens jargong och könsrelaterade skämt eller genom att vara noggranna och 

ambitiösa.  

”Män kan teknik men kvinnor måste visa (överbevisa) att de kan” 
(loggboksanteckning) 
  

Kvinnorna med längre yrkeslivserfarenhet tenderade att värdera särartsideologi att 

framställa olikheter mellan män och kvinnor. De var också medvetna om att 

rollerna i hemmet och könsstereotyper var svåra att bryta. Trivseln menade de 

kvinnor som hade barn handlar också om de möjligheter som erbjuds på 

arbetsplatsen. En av dessa är som vi tidigare nämnt flexibla arbetstider, 

självständig planering och kortare arbetstid för att kunna kombinera familjeliv 

och sociala relationer.  
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7. 5. Kommunikation på olika villkor 

Att det finns olika sätt att kommunicera för män och kvinnor kunde de flesta 

konstatera. Deras erfarenheter av detta handlade om hur man förmedlade 

information, hur man uppmärksammade det kvinnorna sade och flera aspekter av 

det som är känt som ”De fem härskarteknikerna”. Eftersom satsningarna på 

jämställdheten sker könsneutralt blir resultatet att männen, de redan 

privilegierade, var för sig och tillsammans, befäster sin dominans i umgänget med 

kvinnor.  

På så sätt förmås vi kvinnor att tro att vi har oss själva att skylla för att vi inte blir 

jämställda. Berit Ås, norsk kvinnoforskare och politiker, har observerat, beskrivit 

och satt namn på de fem vanligaste härskarteknikerna (Ås, B1999).  Jag återger 

endast definitionerna av dessa: 

 1. Osynliggörande försiggår när kvinnor blir bortglömda, förbigångna eller 

"överkörda". Osynliggörandet fråntar kvinnor deras identitet eller påminner dem 

om att de är mindre värda. Att de är oviktiga och betydelselösa.  

2. Förlöjligande försiggår när kvinnors insats blir förhånad, utskrattad eller liknad 

vid djur, till exempel höns. Som när kvinnor sägs vara speciellt känsliga eller att de 

är sexuella varelser eller när kvinnor blir avvisade som kalla eller cyniska. 

Alltsammans är beteckningar som vanligtvis inte sätts på mäns reaktioner.  

3. Undanhållande av information försiggår när män som en självklarhet vänder 

sig till andra män och kvinnor inte ges information om viktiga saker på 

arbetsplatsen eller i det politiska livet. Även kvinnors insats i hemmet och med 

hushållsarbetet förtigs.  

 4. Dubbelbestraffning försiggår när det är fel både det kvinnor gör och det de 

inte gör. Den här tekniken tas i bruk mot dem som man har fördomar mot. T ex 

när kvinnor i kvinnorörelsen beskylls för att vara orsak till alla skilsmässor och 

samtidigt beskylls för att inte vara tillräckligt aktiva i politiken. Damn you if you 

do, damn you if you don’t.  

5. Påförande av skuld och skam sker genom förlöjligande och dubbelbestraffning. 

Det försiggår när kvinnor får veta att de inte är tillräckligt bra, även om 

anledningen kan vara: 1: a all de tänker och handlar annorlunda och på ett nytt 
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sätt i förhållande till män 2: a att de inte har kunnat skaffa sig tillgång till 

information som männen behärskar.  

Teknikerna är viktiga att känna till. I denna studie har vi pekat på ett antal 

strategier som kvinnorna utvecklar för att kunna ”anpassa sig”. De kvinnor som 

hade lång yrkeserfarenhet hade uppmärksammat sina egna strategier.  

Hon anser att det är många som har svårt att acceptera att hon har så höga 
kvalifikationer och är kunnig inom sitt område. Några blir förvånade att man är 
”kvinna” men att man måste vara beredd på detta. Ibland kan det också bli 
väldigt killigt med tuff jargong. Hon menar att jargongen finns men att det är 
sällan att den är elakt. 
”Man får väl sila mycket. Nog hör man väl och det är fegt att inte svara. ”Jag 
brukar aldrig gå i klinch med män. Jag hugger aldrig tillbaks. Jag svarar inte”  
Hon tillägger att man har sett så många tjejer som svarar och hur det kan bli en 
spiral av jargong och man går över gränsen där det är besvärligt. 
Att män och kvinnor talar om olika saker säger hon kan handla om att man har 
olika intressen. ”Man har inte samma intresse. Det kanske finns någon som vill 
diskutera om förgasaren i en timme” 
 
 

Däremot var de yngre kvinnorna mindre uppmärksamma på det man känner som 

manlig eller kvinnlig kommunikation.  

Som kemiingenjör har hon en grundförståelse på molekylär nivå. När hon 
började på företaget var det åtta män och två kvinnor men numera är de sex tjejer 
på avdelning.  
”Gubbarna skämtar ju om oj oj, oj, det går inte att uttrycka sig har de sagt vid 
fikabordet nån gång…när alla gått  Vad skönt de har gått så man kan prata som 
folk” De skämtar att det är hönsgård!.. 
 

De hade inte kommit långt i sin karriär och problematiserade detta tema i 

generella ordalag. De hade inte tillräcklig erfarenhet för att uttala sig om 

eventuella skillnader och därför uppfattade dem att de kommunicerade på samma 

villkor.  
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7. 6. Abstrakt arbetsinnehåll 

De flesta kvinnor hade ett variationsrikt och flexibelt arbete och trivdes med sina 

arbetsuppgifter. Det som alla påpekar som positiva egenskaper i deras arbete var 

de kreativa inslagen och möjligheterna att utforma och bestämma över sitt arbete.  

Det innebär att hennes nya arbetsuppgifter kan leda till att höja sina 
kvalifikationer genom ökad kunskap eller ”certifiering”. Det finns ett 
poängsystem på företaget som innebär att arbetarna samlar poäng när de har 
klarat av olika arbetsuppgifter och mål (Ur intervju) 
 
De upplevde att de hade kontroll över den egna utvecklingen. Kvinnorna 

förklarade sina skilda arbetsuppgifter från planeringsstadium till produkt.  

”När man läser till ingenjör så tror man att man skall syssla med själva ämnena 
man har hållit på (…) när man är ingenjör och kommer man ut då får man göra 
massor med olika jobb. Det man har lärt sig från ingenjörsutbildningen det är 
tycker jag hur man skall ta reda på information och hur man skall utnyttja den 
informationen till ett resultat. Det är det man övar sig på men det ser man inte 
när man håller på att plugga för man får ju ofta helt oöverstigliga uppgifter som 
man skall göra på en omöjligt liten tid. Det går. Vi hade ett tempo på tekniska 
högskolor som är helt otroligt om man jämför med andra linjer.” (Ur intervju) 
 

De flesta arbetade i team och de kreativa inslagen med hög grad av 

självständighet och utmaningar fick dem att trivas.  

Hon tycker annars att hon har ett bra jobb där hon kan påverka sitt arbete. 
Variationsrikt och med några utmaningar är beskrivningen. Hon är missnöjd med 
tonen på jobbet och reflekterar vidare om att detta kanske påverkar att det inte 
finns kvinnor i ledande positioner på hennes arbetsplats (ur intervju). 
 

Tempot var högt och arbetets innehåll var abstrakt. Kvinnorna planerar, 

konstruerar, ritar, kommunicerar med kunder, arbetar i team, ger instruktioner, 

arbetar med datorer och uppfinner. Bland dem som innehade ett yrke med hög 

kvalifikationsnivå upplevdes lönesättningen som förenlig med deras 

kvalifikationskrav. Ett undantag fanns: en kvinna var VD på företaget och 

förhandlar inte lönen på samma villkor som en anställd. Övriga kvinnor ansåg att 

det kanske gick att förhandla till bättre lön efter några år. 
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8. SLUTDISKUSSION OCH REFLEKTIONER  

Syftet med rapporten var att söka förstå hur kvinnliga ingenjörer beskriver och 

upplever sitt arbete i en manligt dominerad industrivärld. Frågorna som har ställts 

är av beskrivande och öppen karaktär och är uppdelade i tre områden: a) 

Kvinnornas berättelser om studier och vägen till ingenjörsyrket b) kvinnornas 

berättelser om hur de uppfattar sitt arbete samt c) Jämställdhet 

Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna samt arbetet med män upplevdes positivt av 

kvinnorna. De har ett kreativt, självständigt och stimulerande arbete. Det finns ett 

kvinnligt synsätt som är en viktig social kvalifikation och som kvinnorna 

identifierade ju längre tid de hade arbetat med män. Men det finns också 

föreställningar om jämställdhet, jargong, kommunikation, likhet och 

olikhetsskapande mellan män och kvinnor. Anpassningen till manliga normer sker 

via en rad strategier och anpassning till olika situationer: som att inte svara på tal, 

visa på duktighet, lägga upp strategier inför möten eller att som nyanställda 

ingenjörer inte kräva hög lön eller att inte uppmärksamma jämställdhetsplaner 

som ett verktyg för förändringar. Vi avslutar med några reflektioner och 

tolkningar av resultaten. 

8. 1 Arbetsplatsens attraktivitet, kvinnligt synsätt och teknisk  

utbildning 

Vi kan konstatera att kvinnorna har positiva upplevelser av sin arbetsplats och att 

de uppfattar arbetet som fyllt av utmaningar och kreativa inslag. Vägen till yrket 

har varit mer eller mindre utstakad: de flesta visste tidigt att intresset för 

matematik och valet av naturvetenskapligt program skulle ge dem möjligheter till 

framtida jobb. De flesta har höga kvalifikationer och arbetar självständigt eller i 

ett team där de utvecklas enskilt och i grupp. 

I en studie angående kvinnors vägar till kunskap konstaterar man att kvinnorna 

kan hitta egna vägar till sina mål om de erbjuds egna förutsättningar till lärande 

(se Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., & Tarule, J. M. 1986, 

Liedman, S.E. 2001). Ett sådant initiativ är projektet ”Fler kvinnor till tekniska 

yrken”. I januari 2003 startade 52 kvinnor projektet  
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Projektet betonar att det existerar något som man benämner som ”kvinnligt 

synsätt”: 

 ”Det kvinnliga synsättet är berikande, inte minst för mansdominerade 

arbetsplatser. Det blir en bättre arbetsplats med en jämn könsfördelning. 

Dessutom kan du räkna med omväxlande arbetsuppgifter, en bra lön och goda 

möjligheter till egen utveckling”. 

Att det existerar ett kvinnligt synsätt har noterats av en rad forskare som har 

arbetat med genusperspektiv inom olika discipliner. En gemensam nämnare är en 

rad myter om kvinnors (tekniska diskvalificering) men också om kvinnors 

rationalitet och kvinnliga förhållningssätt i olika sammanhang.  (se Gannerud,E., 

2001, Skogh,I.B.,2001, Wiklund, K., 2001, Fox, K. E., Wajcman, J.,1994,1992, 

Molloy, G.1992., Harding, S.,1991., Haraway, D. J.,1991, Jasanoff, 

S.,Markle,G.,Petersen,J., Pinch,T.,1995, Hirdman,Y.,1988 ). Diskussionen går från 

teorier om biologismen dvs. särartsideologi till sociala konstruktioner av kön dvs. 

likhetsideologi som på olika sätt har bidragit till myter om manligt och kvinnligt. 

Numera ingår diskussionen i genusdiskursen (se sid. 12, 13). Forskningen har 

visat att kvinnor inte kan ha några hinder att utbilda sig inom ”mansdominerade 

utbildningar” och att det behövs projekt för att bryta en stark maskulinisering av 

utbildningar. Hur förklarar man krisen inom tekniska utbildningar som under 

2000- talet visar på en stark nedgång av ansökningar? I en kommuniké10 angående 

”kraftig neddragning inom tekniska utbildningar” förklarar ledningen för 

Högskolan Dalarna att man har haft svårigheter att rekrytera studenter till 

tekniska utbildningar. ”Man antar bara en tredjedel av nybörjare till 

högskoleingenjörsprogrammen.” Civilingenjörsutbildning med starkt stöd av 

stålindustrin och den nya magisterutbildningen i informatik är bara två exempel 

på nya och lyckade satsningar.  

Det finns mycket att göra inom området jämställdhet på arbetsplatserna och inom 

en del av kursutbudet på landets högskolor har jämställdhetsarbetet och 

genusperspektivet intensifierats. 

                                                 
10 Kommunikén var ett internt brev 22 september 2003 till anställda och som skulle ut som pressmeddelande. Strategierna som 

föreslås tar inte upp frågan om genus. 
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Bild 3. Entrén Stora Enso. Borlänge 

 

8. 2 På lika villkor 

De intervjuade ger en positiv bild av hur de upplever jämställdheten. Men, vid 

närmare definition av hur jämställdheten efterlevs på arbetsplatserna och under 

utbildningstiden kommer en motsägelsefull bild fram. De flesta uppger att de är 

jämställda i frågan om lönen, men de har inte jämfört sig med andra vare sig 

externt eller internt. Det är personalavdelningen som bevakar frågan om 

jämställdhet, enligt kvinnorna. Löneförhandlingen för några kvinnor skedde utan 

någon jämställdhetsanalys och kvinnorna godtog fackets rekommendationer. 

Några säger sig i efterhand vara missnöjda med sin lön. Ett skäl kan vara att de 

som inte hade fått arbete direkt efter utbildningen inte ansåg sig ha rätt till att 

förhandla om lönerna och tackade ja till det erbjudna arbetet utan att ifrågasätta 

lönesättning. Ett annat skäl är att de har litat på att lönerna faktiskt är jämställda: 

lika lön för lika arbete utan att jämföra arbetsuppgifterna med manliga 

arbetskamrater. Slutligen kan det också vara så att de unga kvinnorna inte har 

funderat på lönesättningen utifrån jämställdhetsanalysen vid tidpunkten för 

anställningsintervjun. De berättade att när de var unga gymnasister var de inte 

särbehandlade av någon. De som gick på universitetet hade liknande erfarenheter. 

De intervjuade kvinnorna påbörjade sina studier på lika villkor. Ingen av dem 
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ingick i något projekt. De läste på lika villkor och genusperspektivet existerade 

inte som kursinnehåll. De kände att de var jämställda. De har skilda uppfattningar 

om upplevelserna och hur de minns de olika episoderna under skoltiden. Deras 

upplevelser är övervägande positiva. De var rättvist behandlade av kamrater och 

lärare. Några äldre har dock anekdoter som talar om kränkande behandling. 

Statistiken11 från utbildningar relaterad på könsfördelningen på 70 talet visar att 

det var sällsynt med kvinnliga elever på exempelvis maskin/teknik men vanligare 

inom kemiämnena. Det kan förklara den bristande medvetenhet om 

jämställdhetsfrågor på de maskintekniska utbildningar där kvinnor var en 

”verklig” minoritet medan en större andel kvinnor studerade kemi. 

Könsfördelningen har blivit jämnare och det är inte längre så ovanligt att hitta 

kvinnor på sök. mansdominerade program på gymnasium och universitet. 

8.3 Förebilder, synliggörande och positiv särbehandling 

Anna Karlqvist skriver i uppsatsen ” Från eftersatt till eftersökt” Om 

kvinnligastuderande på Kungl. Tekniska Högskolan att det fanns dolda strukturer 

som hindrade kvinnor att få tillträde till ingenjörsutbildningar i Sverige. Hon 

skriver att KTH: s historia går tillbaka till 1827 när Teknologiska institutet började 

sin verksamhet. 1877 blev skolan teknisk högskola. Sju år tidigare fick kvinnor 

tillträde till högre utbildning i Sverige. Ändå dröjde det ända till år 1921 innan 

kvinnor togs emot som ordinarie studenter på KTH. Civilingenjörsutbildningen 

på KTH var tillgänglig för kvinnor från 1921, men det skulle dröja flera decennier 

innan kvinnorna på allvar började välja de tekniska utbildningarna. 

Civilingenjörsutbildningen var mer än andra universitetsutbildningar 

yrkesfokuserad och sågs nog näppeligen som allmänbildande av de kvinnor som 

ändå inte kunde skörda arbetsmarknadens frukter. Kvinnor gick oftare och oftare 

ut i yrkeslivet, bland annat som sekreterare, telefonister och ritare på ritbyråer. De 

fick tillgång till högre statliga tjänster år 1928 och efter 1938 kunde en 

arbetsgivare inte längre avskeda en kvinna för att hon gift sig eller var gravid. 

Dock var hon förbjuden att vara anställd på samma statliga verk som sin make till 

långt in på 50-talet. Det skulle dröja ända in på 60-talet innan den dolda 

lönediskrimineringens främsta kryphål, sambeskattningen mellan makar, försvann 

(sid. 1 webbsidan).  

                                                 
11 En omfattande statistik över antal ingenjörer som utbildades vid KTH finns i Karlqvist 
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Förebilderna sedan sent 1800-tal och den efterföljande processen för att 

synliggöra kvinnor och bryta könsrollsmönster tar som vi kan läsa, ett par 

generationer. Ett årtal av intresse är när gymnasieskolan får en ny läroplan som 

betonar att skolan bör verka för jämställdhet. Ett annat exempel är 

Jämställdhetsavtalet mellan SAF och LO-PTK och 1980 lagen mot 

könsdiskriminering i arbetslivet. Det är viktiga framsteg i jämställdhetsarbete.  

De unga ingenjörerna som inte har brytt sig om att förhandla löner eller visat 

stort intresse för jämställdhetsplanerna har då fått ärva jämställdheten och tar 

kanske dessa framsteg som ett så naturligt inslag i arbetslivet att de inte behöver 

uppmärksammas. Efter flera avtal under 80-talet och en reviderad 

jämställdhetslag 1994 får jämställdhetsarbetet äntligen en skärpning i lagen. 2001 

kommer jämställdhetsanalyser av löner.  

 

Bild nr. 4. Interiör från ingenjörens arbetsplats  

 

Att företaget skall pröva kvinnornas löneansökan mot jämställdhetslagen är en 

fråga som borde ha bevakats av facket och de borde ha blivit ordentligt 

informerade om löneläget.  En kvinna uttryckte: ”Det hör inte till en 

anställningsintervju att ställa krav, särskilt när man har varit arbetslös.” De 

kvinnor som däremot hade varit ett tiotal år i branschen tycktes värdera sina 
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specialistkunskaper och arbeta sig upp i hierarkin, dock genom att först visa vad 

de gick för. Kvotering är ett laddat område med en förvirrande debatt för de 

flesta då föreställningar om jämställdhet och likhetsideologi (män och kvinnor är 

lika) dominerar. Ett exempel är arbetskläder och andra hjälpmedel som är 

konstruerade utifrån männens fysik och norm. Måste arbetskläderna vara lika för 

män och kvinnor?  Kan arbetstider för unga föräldrar anpassas så att både män 

och kvinnor ägnar sig åt omsorg och vård av barn? Varför skall kvinnor ta hand 

om enkönade grupper och jämställdhet? Hur förbättrar man kommunikationen 

mellan män och kvinnor på företaget? Hur kan jämställdhetsplaner förverkligas? 

Det är några frågor som är intressanta att reflektera över. 

De instrument som kvinnorna har när lönerna skall förhandlas är 

jämställdhetslagen, en gedigen utbildning och en arbetsmarknad som inte skall 

eller bör diskriminera dem. Varför används inte lagen? En tolkning är att 

jämställdhetsplaner är en skrivbordsprodukt och ett sätt att ignorera de faktiska 

förhållandena när det är ont om arbete. Detta vore intressant att undersöka. 

Känner unga kvinnor till sina rättigheter?  När vi ventilerade positiv 

särbehandling av kvinnor på manligt dominerade arbetsplatser berättade några 

kvinnor att de önskade att det var kvinnornas kunskaper och kompetens som 

värderades och inte könstillhörigheten! Men eftersom det tar lång tid att bryta 

könsstereotyper kan kanske positiv särbehandling vara en rimlig väg att gå för att 

uppnå balans och mångfald på arbetsplatserna liksom den föreslagna kvoteringen 

av etniska grupper på arbetsmarknaden.  

”Om man måste förändra så mycket av sin personlighet att man inte trivs med 
sitt arbete då skall man kanske överväga att sluta eller satsa på att förändra (ändra) 
arbetsuppgifter och detta är kanske något annat än könsproblematik” (Ingenjör på 
ett stort företag) 
 
Kvinnorna själva upplevde dock att de hade fått arbetet efter kompetensen. De 

var jämställda och hade inte blivit positivt särbehandlade. I frågan om positiv 

särbehandling för att få in kvinnor i mansvärlden var de kluvna. En kvinna hade 

berättat att hennes kvinnliga klasskamrater under studietiden ibland fick vissa 

förmåner av lärarna. Men de uppfattade inte detta som särbehandling. De 

uppfattade eventuella förmåner som att exempelvis åka på mässor som 

incitament och uppmuntran från lärarna. Studieuppgifterna under studietiden fick 

de klara på lika villkor.  En kvinna tyckte inte om tanken med positiv 

32 



särbehandling av kvinnor men ansåg att det kanske är enda sättet att få in kvinnor 

i styrelser, på chefposter. Varför kvinnor hindras eller exkluderas från männens 

maktsfärer handlar om hur man värderar sig själv och sitt arbete menade några. 

Detta resonemang utesluter de yttre faktorer som exkluderar kvinnor från 

manliga yrken och lägger ansvaret på individnivå. Det finns många kvinnor som 

har lämnat manligt dominerade arbetsplatser. Det skulle vara intressant att 

undersöka. Varför lämnar vissa kvinnor sitt arbete som ingenjör? Vilka motiv 

hade de?  

Kvinnorna kan uppleva karriären som mycket svår att kombinera med de olika 

roller som tillskrivs dem. Vidare finns det en tendens att tolka kommunikationen 

mellan män och kvinnor på olika sätt. Av tradition är mannens kommunikation 

och beteenden det som har dominerat och av många betraktas som norm. 

Männens prestationer och effektivitet mot kvinnornas sociala kvalifikationer har 

dominerat alltför länge och uppfattas som norm.  Flera forskare har undersökt 

detta i olika organisationer och analyserat olika mekanismer som styr skillnader 

mellan kvinnor och män (se Gunnarsson, E. 1994).  

En annan tanke är om män och kvinnor i ledningspositioner uppmuntrar kvinnor 

att söka högre tjänster genom förbättringar i arbetsmiljön och företagskulturen. 

Männen borde bli medvetna genom fortbildning anser några men medger att det 

är en utopi att skicka män till kommunikationskurser. Hur kan man avlägsna 

jargongen?  Den jargong och olika obehagliga situationer som kvinnor utsätts för 

dagligen torde elimineras genom aktiva åtgärder på arbetsplatserna.  

Informanterna kom inte endast från studievana miljöer eller från ingenjörsfamiljer 

utan det var matematikintresse som styrde valet. En viktig fördel var ju att lärare 

och familjen särskilt fäderna uppmuntrade flickorna att fortsätta.  Vissa inslag av 

ett deterministiskt synsätt finns i informanternas berättande om deras egen 

”läggning” eller matematikbegåvning. Denna deterministiska syn om att 

matematikintresse har biologiska och inneboende aspekter dvs. begåvningen ärvs, 

får oss att tänka på att det inte spelar någon roll om man bildar enkönade grupper 

för att studera matematik och teknik. Förespråkarna för  12likhetsideologi kan bli 

                                                 
12 Rötterna till denna ideologi kan man finna på 70-talet.  Två uppdelningar växte fram total likhet= lika villkor och särart. 
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nöjda och ingen könskvotering behövs13. Förändringarna ur genusperspektiv är 

bredare än likhetsideologi eller särart då det handlar om att genomföra 

förändringarna av hela den manliga samhällsstrukturen och de konsekvenser 

som detta har för både män och kvinnor. Att kräva kursplaner inom 

ingenjörsutbildningarna som integrerar genusperspektiv underlättar arbetet på 

arbetsplatserna. Genusperspektivet skulle då tillföra en ny dimension och bidra till 

att skapa goda förebilder och mångfald på arbetsplatserna och många områden i 

vårt samhälle. Alla ingenjörer var överens om att man skall starta i hemmet om 

man vill bryta könsrollstereotyper. Det tar tid att få till stånd attitydförändringar i 

hemmet, skolan och det omgivande samhället. Alla kvinnor betonade att det 

behövs konkreta insatser från skolan och företag där möjlighet att skaffa sig en 

egen bild kan erbjudas genom information och praktik. Till sist kan man 

konstatera att det behövs insatser av olika karaktär: utbilda föräldrar, lärare för att 

kunna stimulera flickor till icke traditionella yrken och avslöja försöken att 

diskvalificera kvinnornas tekniska kunnande. Finns det goda förebilder? Ja! De är 

många i Dalarna! 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
13 Begåvningen ärvs oavsett kön. Problemet är den biologiska determinismen som förespråkar en kunskapssyn där mannen är av 

naturen överlägsen inom matematik. 
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BILAGOR  

INTERVJU/SAMTALSTEMAN 

 

KV IN N L IG A  IN G EN J Ö R ER 

SY F T E  O CH  G E N O MF Ö R AN D E 
Att… vill genom en intervjustudie lyfta fram kvinnors berättelser från industriarbete.  
Syftet med rapporten är att söka förstå hur kvinnliga ingenjörer beskriver och upplever sitt arbete i en 
manligt dominerad industrivärld. Intervjumetoden följer till en viss del en mall med olika teman. 
Frågorna i de olika temana handlar om uppfattningar och upplevelser av arbetet, arbetsplatsen och 
studieval. Vad har kvinnorna för utbildningsbakgrund? Vilka val har de gjort, och hur beskriver de 
sitt nuvarande arbete? Hur upplever kvinnorna jämställdhetsproblematiken på den egna 
arbetsplatsen? 

TE M A T IS K A  FR Å G E ST Ä L LN I NG A R 
Frågeställningarna är framtagna utifrån Atts…tre mål  
Hur definierar kvinnorna sitt eget intresse för industrin? 
Hur uppfattar kvinnorna den framtida arbetsplatsen? Hur uppfattar kvinnorna den egna 
arbetsplatsen? 
Vad innebär för kvinnorna en attraktiv arbetsplats? 
Vilken kompetensutveckling behövs enligt dem för att locka kvinnor till industri? 
Hur kan man bryta traditionella könsmönster? 
Vilka åtgärder behövs för att öka den kulturella mångfalden i skolan och industrin? 
 
Teman har givetvis uppföljningsfrågor som inte preciseras men som utvecklas när man genomför 
intervjun. 
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1. Intervju med kvinnan xx  

Intervjudatum  
Ålder 
Anställd sedan….. 
Arbetsuppgifter 
Arbetstider 
Familjesituation 
Fakta om arbetsplatsen 

XX arbetar vid xx företag xx antal år. 
Var är du placerad och vilka arbetar med dig? 
Kvinnas bakgrund 

 Berätta för mig kort om vem du är, vad och var du har studerat 
Grundskola  
Gymnasium 
Linje 
Program 
Varför valde du xx studier? 
Hur och vem påverkade ditt val? 
Något mer du vill berätta? 
 
Intresse för industriarbete? 

Hur kommer det sig att du valde detta arbete? 
Är det någon i din närhet som inspirerade dig till ditt val? 
Din arbetslivserfarenhet före nuvarande anställning? 

Arbetsplatsen den nuvarande 

Berätta om din arbetsplats (föreställ dig att du skulle berätta för andra kvinnor om den)  
Hur rekryterades du till jobbet? Sökte, eget initiativ 
Annons? 
Annat sätt? 
Hur var arbetsmarkandsläget då? 
Är du nöjd med ditt arbete? Vad är positivt i ditt arbete? Vad är negativt? 
Hur upplever du ditt arbete?  
Finns det bitar i ditt arbete som du skulle vilja förändra? 
Varför? 
Jämställdhet 
Hur uppfattar du jämställdheten på din arbetsplats? 
Vad görs idag? 
Vem ansvarar för att förverkliga jämställdhetsplanerna? 
Anser att du har samma uppgifter som dina manliga arbetskamrater? 
Behärskar du alla för arbetet nödvändiga moment? 
Är du nöjd med din lön? Om inte berätta 
Anser du att lönesättningen går rätt till? 
Är du medlem i facket? 
Kompetensutveckling 
Förekommer intern/extern utbildning? 
Arbetsmarknad, arbetsplatsen 

Vad behöver man lära sig i skolan angående arbete inom industri? 
Vad görs idag? 
Hur kan man bryta traditionella könsmönster? 

 Vad tror du är det bästa med din arbetsplats? 
Vad tror du är det sämsta med din arbetsplats? 
Vad anser du bör göras i skolan för att få flickor att intressera sig för ”manliga ”arbeten"? 
Vilka förebilder eller inspiration hade du för dina val? 
Berätta om din tekniska, praktiska förmåga 
 
Tack för din medverkan 
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Intervjusammanfattningar  
 
Ingenjör A 14 Måndag den 17 mars 
 
Jag möter en ung kvinna 27 år gammal och är civilingenjör utbildad i Uppsala. 
Hon har två kontor. Vi går först till en byggnad genom korridorer. Vi passerar en 
länga med kontor för chefer. Vi kommer till ett ljust och rymligt kontor. Hon är 
öppen och rak och älskar sitt arbete. Hon är klädd i byxor och jacka från 
företaget. Enkla och praktiska skor. 
 
Tidigare studier och jämställdhet 
 
Hon har alltid haft intresse för naturvetenskap och tyckte om matematik i skolan. 
Hon ville gå på naturvetenskaplig linje för att kunna söka vad som helst efter 
gymnasiet. Hon visste inte vad hon skulle bli då bara att hon skulle gå på NO-
programmet för att ha större möjligheter senare i livet.  
Vidare fick hon intresse för ingenjörsstudier och valde en bred inriktning då hon 
inte visste vad hon ville arbeta med. Hon beskriver sig som en generalist och trivs 
med detta.  
Hon har arbetat ett par år i företaget och är delvis nöjd med sin lön och med sitt 
arbete. Hon arbetar som utvecklingsingenjör. Hon har inte förhandlat sin lön 
utan har gått efter de rekommendationer som hennes fackförening givit henne. 
Hon tror att hon har en rättvis lön som stämmer med övriga medlemmars lön. 
 
Hon har sett jämställdhetsplanen men har inte lagt märke till det som står där och 
hänvisar mig till personalavdelningen som sköter detta. 
Hon valde detta arbete av vissa praktiska skäl Hon sökte arbetet i konkurrens 
med andra i en tid då arbetsmarknadsläget såg relativt bra ut. Hon hade 
erfarenheter av företaget då hon gjorde sitt examensarbete. 
 
Hon anser sig vara jämställd och är medveten om att arbete i manligt dominerad 
miljö kräver kvinnor med gott självförtroende.  
”Män kan teknik men kvinnor måste visa (överbevisa) att de kan” 
(loggboksanteckning) 
Hon anser inte kvotering av kvinnor vara rätt lösning på den låga andelen kvinnor 
som arbetar inom teknik. Hon är också medveten om att det har skett stora 
förändringar i mäns förhållningssätt på arbetsplatsen men att det tar tid att 
förändra attityder. 
Hon tycker att stora förändringar är på gång särskilt inom bruksmentaliteten: man 
rekryterar akademiker, och åldersstrukturen förändras hela tiden.  
Hon poängterar att det är särkilt viktigt att tillhöra eller bilda nätverk för att få 
stöd i sin yrkesidentitet. Hon menar att nätverken inte behöver vara enkönade. 
Hon medger att det kan vara annorlunda att byta erfarenheter eller kommunicera 
med andra kvinnor inom samma yrke och med liknande erfarenheter från 
mansdominerade arbetsplatser.  
Om kvinnliga strategier menar hon att det är en ”anpassningsfråga.” Ibland måste 
man göra detta, men hon tillägger: 

                                                 
14 Jag har medvetet avstått från att skriva ”kvinnlig” ingenjör. Kvinnorna presenterar sig inte så.  
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”Om man måste förändra så mycket av sin personlighet att man inte trivs med 
sitt arbete då skall man kanske överväga att sluta eller satsa på att förändra (ändra) 
arbetsuppgifter och detta är kanske något annat än könsproblematiken” 
 
Trivsel 
Hon trivs bra med sina arbetsuppgifter och beskriver dessa som kreativa och icke 
rutiniserade. Hon arbetar i ett team och tar fram produkter. Hon har kontakt med 
leverantörer, kunder och försöker nå bra resultat och nära de människor som 
producerar den råvara de använder för att framställa produkter. Hon har mycket 
kontakt med människor och ett nätverk där hon får insyn i alla delar i 
organisationen för att få sitt arbete att fungera. Det är bl. a. att driva projekt, 
förändringsarbete och processer. Det innehåller mycket problemlösning. 
Vi resonerar kring mekanismerna hos eventuella könsförtryck men det har hon 
inte upplevt. Hon tror att hon inte är ett hot för någon och därför har hon inga 
erfarenheter av könsdiskriminering. Hon medger att det kan vara tufft att arbeta 
med män men man lär sig att hantera olika situationer. Man hittar sätt att förhålla 
sig till männen menar hon.  
Eftersom hon inte kan relatera till egen erfarenhet föreställer sig hon att hon 
kommer att bedömas efter prestationer och inte på grund av sitt kön. Hon menar 
att denna bild kanske kommer att förändras. Hon förklarar: Om hon gör ett bra 
arbete och sedan arbetet inte värderas på samma sätt som männens arbete och 
om detta hindrar henne att göra karriär efter prestationer kommer hon självklart 
att bli besviken. Hon kan bara föreställa sig detta och säger att hon behöver mer 
arbetslivserfarenhet för att bedöma en sådan situation. Än så länge har hon inte 
upplevt några skillnader mellan män och kvinnor. 
 
 
 
Ingenjör B 
Jag åker tidigt  torsdag den 10 november 2005 för att träffa en kvinna som arbetar 
på ett stort företag. Hon är gymnasieingenjör och har arbetat ett par år inom 
företaget.  
 
Tidigare studier, yrkesval 
Vi samtalar om hennes val av yrke och hennes utbildning. Hon var i minoritet på 
den ”tekniska linjen”  (numera heter det program) de var fyra tjejer. Hon tyckte 
att det var en bra tid och att killarna var vänliga. De upplevde en stor gemenskap. 
Hennes lärares inställning till att se tjejer läsa teknik var inte alltid positiv. Hon 
berättar att tjejerna fick minst uppmuntran av de äldre lärarna att stanna kvar eller 
att klara av problem när de hade svårigheter. De yngre lärarna visade däremot en 
positivare attityd till dem. 
Hon har erfarenhet av lagarbete som hon trivs väldigt bra med. Det blir en bra 
gemenskap när man arbetar mot samma mål. 
Hon medger att männen kan ha en tuff attityd och att det råder en hård ”jargong” 
som ibland kan ta sig uttryck i sexuella skämt. Men man lär sig att själv vara tuff 
och ge igen. 
Kvinnorna som arbetar i sådana miljöer får inte ta åt sig. Hon själv är väldigt 
känslig och tar åt sig. 
”Det kan vara männens sätt att tala om ett problem som man råkade ut för. De 
berättar högt för alla vad som har hänt” 
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Hon är ovan vid det sättet att hantera ett problem och menar att kvinnor tar 
personlig kontakt med personen ifråga och inte berättar för alla vad som är 
problemet. 
Vidare menar hon att kvinnors sätt att arbeta skiljer sig från männen. Kvinnorna 
har mer ordning och reda. En del av hennes arbete handlar om att organisera, 
förbereda, planera. 
Hon menar att män förändrar sig när det kommer kvinnor och skärper sig och att 
kvinnor blir tuffare. Det finns kvinnor som arbetar i verkstaden och som inger 
respekt. De unga beundrar de äldre och lär sig av dem. Ibland är arbetet tungt. 
Men industrin är inte smuts och lort som många tror. Det har skett en 
förbättring. Vi går till lokalen och jag fotograferar. Det är ljust och rymligt efter 
en ombyggnad. 
 
Trivsel, jämställdhet, kompetensutveckling 
 
Vi samtalar om jämställdhet. Hon anser att hon har en bra lön men det var inget 
som hon förhandlade. Hon hoppas att hon kan förbättra sin lön genom den 
kompetensutveckling som hon själv kan planera. Det innebär att hennes nya 
arbetsuppgifter kan leda till att hon höjer sina kvalifikationer genom ökad 
kunskap eller ”certifiering”. Det finns ett poängsystem på företaget som innebär 
att arbetarna samlar poäng när de har klarat av olika arbetsuppgifter och mål. 
 
Hon har inte läst eller sett någon jämställdhetsplan men antar att 
personalavdelningen tar hand om detta. Hon anser sig få samma förmåner som 
de manliga arbetskamraterna. 
Det arbete som hon gör nu har hon blivit tillfrågad om av en chef och det var 
inget som hon har sökt. Hon har ett bra och ljust kontor och tycker att hon har 
bra arbetsuppgifter och bedömer sitt arbete som väldigt fritt men lite ensamt: 
hennes kollega har kontoret i en annan byggnad. 
 
 
Ingenjör C 
Torsdagen den 27 mars åker jag till ett industriområde i Borlänge. Jag och 
kvinnan går till ett personalrum och sedan vidare till hennes arbetsrum. Vi bandar 
intervjun och efter det går vi vidare till avdelningen. Jag får låna speciella skor.  
Tidigare studier och jämställdhet 
Hon gick på naturvetarprogrammet och då var det bara fyra tjejer. Hon hade inte 
så mycket arbetslivserfarenhet och hade gått direkt till Högskolestudier. Hon var 
inte skoltrött och tyckte om ämnena matematik och kemi. Att hon valde att bli 
ingenjör var mer av en slump. Hennes gymnasiekurs blev delad och hon gick den 
halva som fick läsa teknik. Hon tyckte att det var kul och de flesta av hennes 
kompisar skulle läsa vidare. Då sökte hon och kom in vid Luleå Tekniska 
Högskola. Att gå Chalmers tillhörde överklassen men i Luleå går de andra. Hon 
säger att hon aldrig reflekterar över den värld hon befinner sig i då hon umgås 
med andra ”kvinnliga” civilingenjörer.  
Hon tyckte inte att det var något speciellt med det. Hon minns gymnasietiden 
som bra och tjejerna fick vissa förmåner som exempelvis att åka på mässor. 
Lärarna ville att tjejerna skulle stanna kvar och gav dem därför vissa möjligheter 
som att delta på mässor. Hon har aldrig känt att de var särbehandlade eller att det 
”daltades” med dem. Efter utbildningen sökte hon aktivt efter arbete (under 90-
talet) men arbetsmarknaden såg inte så ljus ut då. När hon fick beskedet att hon 
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fått arbetet hon sökte tackade hon ja.  Hon tog jobbet utan att tänka på någon 
löneförhandling. Hon hade inte tagit reda på hur lönerna såg ut eller tänkt på 
könsskillnader. Hon var lite missnöjd med detta i efterhand. Hon fick 
introduktion till arbetet av föregående anställd och arbetade bredvid. Företaget 
har ekonomiansvarig som också tar hand om personalfrågorna. Hon känner inte 
till jämställdhetsplanen eller att den skall finnas på företaget. Hon har inte heller 
fått information eller själv skaffat sig kunskaper om detta. Hon kan inte relatera 
ev. könsroller då hon inte kan jämföra sig med andra.  
 
Trivsel, arbetsuppgifter 
Hon är nöjd med sitt arbete och känner att hon trivs med arbetsplatsen, 
arbetsmiljön och arbetsuppgifterna.  
Hennes arbetsuppgift är att planera hela linjen dvs. se till att kommunicera med 
kunderna och alla som är inblandade i produktionen. 
Hon och jag går till en stor lokal där maskinerna finns och där det produceras. De 
flesta är på lunch så vi kan gå runt ostört. Hennes arbete startar från abstrakt till 
konkret. Hon får ritningar av konstruktörer som hon sedan lägger in på datorn 
och som hon kontrollerar. Det får inte ske några misstag över hela kedjan. Hon 
måste ha kontroll och god kontakt med kunderna. Hon tycker att arbetet är 
kreativt och hon behöver inte arbeta framför en dator hela tiden. Ibland måste 
hon gå till verkstaden för att informera. Hon tycker att hon inte haft problem att 
”röra sig” inom ett mansdominerat arbete. Hon har en tvillingbror och har alltid 
haft killkompisar men hon vill inte beskriva sig som ”pojkflicka”. Hon vill inte 
heller kalla den kommunikation som sker mellan män och kvinnor som 
”jargong”. Hon tycker att det är väldigt individuellt. Men då hon umgås med 
likasinnade tänker hon inte i termer av könsroller. 
Hon berättar att hon hade bra lärare i Luleå som ”såg” de få tjejer som läste. 
Vidare löste hon sina relationer till lärarna genom att fråga det hon inte förstod 
dvs. genom en personlig relation. Hon medger det finns skillnader när man 
arbetar med kvinnor. De ”pratar mera”. 
Det hon kan säga till andra tjejer är att de skall våga. ”De skall inte vara rädda.” 
Hennes inspiration kom från mannen som hjälpte henne med matematik. Annars 
menar hon att flera av hennes kompisar kommer från arbetarklassen.  
 
Ingenjör D 
 
Jag träffar ingenjören i en hall där det står en monter med olika hjälmar som 
företaget har utvecklat sedan företaget startade med produktionen på 80-talet. Vi 
går sedan in i ett litet rum för att starta samtalet som bandas. 
Projektet att introduceras och jag lämnar information. Ingenjören är 39 år och 
arbetar 80 %. Hon har valt att inte arbeta heltid för att ha tid med sina två barn. 
Hon är bosatt i regionen.  
 
Utbildning, arbetsmarknaden 
Hon har gått NO-linje och säger att hon har lätt för matematik så valet av NO 
var naturligt för henne. Hon har gått på Chalmers i Göteborg. Innan hon gick 
vidare till högre studier arbetade hon (blev skoltrött). När hon sökte till teknisk 
fysisk fick hon reda på att det var många som hoppade av. Betyget för antagning 
till linjen låg på 4.8 och hon hade 3.7 men detta hindrade henne inte att söka. 
Hon hade arbetslivserfarenhet och kom till slut in på teknisk fysik. De första åren 
var tuffa. Hon tyckte att det inte var något problem men hon tog studieuppehåll 
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för att resa till Australien. När hon sedan återupptog studierna blev hon ensam 
(då hon började om på nytt) och måste bygga upp nya relationer. Det var en tuff 
period men hon klarade slutligen av målet och blev ingenjör med specialisering på 
optik. 
 
Hur fick hon sitt nuvarande arbete? 
Hon hade varit arbetslös och under en sommar sökte hon ett projektarbete i 
Dalarna där hon har en viss anknytning (familj och sommarstuga) 
Arbetet passade henne bra och arbetsuppgifterna var intressanta. 
Arbetsmarknadsläget var fortfarande kritiskt så hon var oerhört glad åt jobbet. De 
är 16 anställda på hennes avdelning. Hon har länge varit ensam kvinna, men 
sedan ett år tillbaka har de även en kvinnlig industridoktorand anställd. 
Doktoranden tillbringar dock den mesta tiden på Högskolan i Teknikdalen. 
Ingenjören fungerar som hennes handledare här på företaget och de träffas minst 
en gång per månad. 
 
Hon upplever sitt arbete som mycket kreativt och variationsrikt. Det finns saker 
som man vill förändra men den psykiska och fysiska miljön är tillfredsställande.  
När det gäller jämställdhet så är den uppgiften i händerna på personalavdelning. 
Hon antar att det finns jämställdhetsplaner men det är inget som diskuteras och 
prioriteras. Det finns några rader i någon policy men inget som hon upplever vara 
en medvetens satsning. 
Hon anser att hon är teoretisk och skulle önska att hon kunde ta tag i praktiskt 
arbete vilket inte har skett. 
Hon tycker att skillnader mellan män och kvinnor har att göra med tradition. Hon 
talar om att man måste få respekt av männen först om man vill bli tagen på allvar. 
Hon ger ex från styrelserummet (hon är arbetstagarrepresentant). Hon menar att 
en kvinna kan påverka om man vunnit respekt. 
Konkret menar hon att det handlar om att vara tydlig och kunna sin sak. 
När hon ombeds att tänka på jämställdhet under skoltiden så har hon bara 
positiva erfarenheter. Hon medger senare att det har funnits inslag av sexism 
särskilt i samband med ”nollning” (en välkomstfest från äldre elever till noviserna 
dvs. första årets studenter). Hon tillägger att det inte var på hennes kurs. Hon 
säger sig också ha uppfattat traditionella könsrollsmönster på verkstaden och att 
intressanta uppgifter oftast går till män. När det gäller temaarbetet har hon inte 
märkt att hon behandlas annorlunda. Återigen försöker hon förklara vad hon 
menar med respekt. Kompetensutveckling sker med några kurser och resor. 
 
Varför finns det få kvinnor inom detta yrke?  
Hon säger att det kanske beror på tradition. Hon funderar på att man kanske skall 
ha enkönade grupper för att kunna påverka. Traditionen är så stark att det är svårt 
att bryta mönster och därför måste man börja tidigt. Hon är van att arbeta med 
män och har inga erfarenheter av arbete med kvinnor. Hon har kontakt med 
kvinnor genom aktiviteter som dans och även som förälder med barn i 
dagisåldern. Hon har alltid haft lätt för matematik. Hennes far var ingenjör och 
hon kommer från en välutbildad familj. Hennes mor var hemmafru. 
 
Loggbok 
Vi äter i matsalen. Det är en fräsch och ljus byggnad. Maten beställs i förväg. Jag 
blir bjuden och frågar henne om man sitter efter yrkesgrupper och mycket riktigt 
så grupperas människorna vid olika bord. 
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Vi går sedan runt genom hela byggnaden och på de olika arbetsplatserna. Hon 
visar också en maskin som hon har konstruerat men som trots detta inte är döpt 
efter henne. Jag får också se en robot. Roboten har ersatt mänsklig arbetskraft 
och gör numera ett precisionsarbete som tidigare gjordes manuellt. Ingenjören 
berättar att det är ett monotont arbete som har ersatts. Det finns rum där 
tillverkningen sker i en steril miljö och därför skall rummet vara fritt från 
partiklar. Jag får också se ett testinstrument. 
 
 
Ingenjör E 
 
Utbildningsbakgrund 
Kommer till industrin kl. 10.00. En glad och pigg kvinna på 32 år konstruktör 
inom husbygge men numera arbetar hon med 3-D, ritar och konstruerar. Hon 
arbetar i team med andra konstruktörer. Hon har haft lätt för matematik och 
fysik. Hennes föräldrar är lärare men ingen har en sådan utbildning som hon har 
valt. 
Inspiration och stöd till fortsatta studier har givetvis fått hemifrån men framförallt 
var det en SYO-konsulent som rådde henne att söka till teknik. Hon hade de 
bästa resultat i matematik och fysik. Hon gick vidare till teknik och har inget 
minne av att hon särbehandlades under studietiden. Hon valde absolut inte efter 
kamraterna och säger sig inte ha varit en pluggflicka. Hon hade bra lärare som 
ansåg att hon hade lätt för matte så hon hade tid för kompisar. Senare på 
gymnasiet förändrades bilden. Hon fick kämpa hårt och var på väg att lämna 
programmet då hon inte trodde att hon skulle klara av den höga nivån på 
matematiken. Hennes mamma hjälpte henne att fortsätta och bestämma sig efter 
ett stort ”salsprov”. Hon trodde inte att hon skulle klara av det men fick goda 
resultat som avgjorde hennes val och vilja att fortsätta. 
 
Arbetet och jämställdhet 
Hon arbetar 75 %. Hon har två barn och vill gärna ha lite fritid. Hon har löst 
problemet med överbelastning på jobbet. Hon kan välja fritt när hon vill arbeta 
extra. Hon trivs på sitt arbete och undrar ibland varför det inte finns kvinnor i 
chefspositioner. En anledning menar hon, kan vara att klimatet vad gäller 
kommunikationen mellan chefer är hårt och tufft.  
Det finns inga jämställdhetsplaner och ingen som ansvarar för detta på ett 
konkret sätt. Däremot har företaget uppmuntrat en tjejgrupp där de får en del 
incitament från företaget för träffarna. 
Hon tycker annars att hon har ett bra jobb där hon kan påverka sitt arbete. 
Variationsrikt och med några utmaningar är beskrivningen. Hon är missnöjd med 
tonen på jobbet och reflekterar vidare om att detta kanske påverkar att det inte 
finns kvinnor i ledande positioner på hennes arbetsplats. 
Vi samtalar om strategier och hon kommer på ämnet kommunikation mellan män 
och kvinnor. Hon är övertygad om att kvinnor borde lära sig det ”manliga språket 
eller kommunikationsmönstret”. Vidare menar hon att hon inte har så mycket 
erfarenhet av att arbeta med andra kvinnor. Hon säger att de flesta kvinnor talar 
annorlunda och att de har lätt att prata ”skit” om andra. Hon upplever kvinnor 
som mer komplicerade och känslostyrda.  
 
Vi resonerar om detta och vad det innebär: Varför skall man lära sig mannens värld? Kan 
inte de lära sig om känslor? Hon tycker att kvinnor inte skall vara ”rödstrumpor” 
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(mitt ord) då de kan stöta bort männen. Rödstrumpan eller feminism säger hon är 
kanske områden som inte intresserar män. Vi enas om (efter ett resonerande 
samtal) att både kvinnor och män bör lära sig om varandra och att kurser inte 
behöver beskrivas som ”feministiska”.  
Hon tror också att lönerna är olika och att kvinnor själva dämpar sig och inte tror 
på sig själva. 
Hon tycker om att arbeta under press, och även om hon inte uppfattar sig som 
karriärist så sitter hon i styrelsen för SK och gör styrelsearbete. 
Hon har gått kurser och har möjlighet att påverka sin egen kompetensutveckling. 
Hon påpekar att företaget skiljer på lönesamtal och kompetensutveckling även 
om detta kan räknas i löneutveckling på längre sikt. 
Några tips för tjejer är att starta tidigt redan i skolan och påverka ämnena genom 
att ge utrymme åt flickorna 
Hon är delad i frågan om könskvotering men anser att det kanske är enda sättet 
att påverka och öka andelen kvinnor på mansdominerade områden 
Hon önskar bra lärare som kan entusiasmera bägge könen. Att kvinnor skall välja 
efter eget intresse och att lektionerna eller kurserna borde ta hänsyn till 
olikheterna mellan könen. 
 
På väg hem hör jag Folkradion som redovisar delar av en studie bland Chalmers 
studenter som har blivit utsatt för sexuella trakasserier. Det är en enkätstudie, en 
mycket omfattande studie som har upprört många och universitetsledningen 
kommer att vidta åtgärder. Det handlar säger någon om att skapa medvetenhet 
om att beteendet ibland kan vara kränkande. 
 
 

 Ingenjör F 
03 05 12 
Jag anmäler mig, skriver namn och klockslag på en lista samt uppger vem jag skall 
träffa. 
Jag hämtas vid stora entrén till ett stort företag. En ung kvinna (37 år) som kör 
Volvo tar mig till en byggnad längre bort. Det är väldigt stort, bilar, lastbilar och 
truckar kör inne i området. Vi kommer till en tegelbyggnad och sedan vidare till 
ett rum där intervjun kommer att äga rum. 
Ingenjören förklarar litet om verksamheten och använder sig av begrepp som är 
främmande för mig. 
Utbildningsbakgrund och arbete 
  
Hon är uppväxt i en liten ort i Västmanland. Hon tyckte att det var roligt i skolan 
särskilt ämnena matematik och kemi. Det var naturligt för henne att läsa vidare på 
gymnasium. Hon läste tillsammans med natur och teknik första året. Hon hade 
tänkt läsa naturvetenskap och när de läste samma ämnen gemensamt bestämde 
hon sig för att bli ingenjör. Hon läste fyra år och var ganska skoltrött. Hon blev 
utbytesstudent och åkte till USA. Hon arbetade i två år och samlade 
arbetslivserfarenhet för att kunna läsa vidare. Hon hade egentligen velat bli 
apotekare eller biolog. Hon fortsatte sina studier i Göteborg. Då var hon 23 år 
och hade arbetat några år så hon hade hunnit tänka igenom vad hon egentligen 
ville bli. De senaste åren har hon funderat om man kanske skulle ha valt något 
annat. Hon tycker annars att det är roligt att arbeta som ingenjör. 
  
 Tradition, jämställdhet 
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Hon berättar att på den naturtekniska linjen var det ungefär lika många killar som 
tjejer. ”I min klass var det bara två tjejer som läste teknisk, alla andra fortsatte på 
naturvetenskap.”  
På gymnasiet tror hon att hon hade 4,3 och på universitetet tror hon att det var 
4,5 men det hade inte hon. Nu har man gjort om det säger hon. Det var många 
som kom in på arbetslivserfarenhetskvoten. Hon tyckte att det var bra att ha 
arbetat innan hon gick vidare till högre studier: motivationen var högre. Ur ― 
samhällsekonomiskt perspektiv är det idiotiskt att vänta för länge säger hon. Man 
har ju familj och barn. Hon säger: 
”För mig var det helt otänkbart att skaffa barn och gå i skolan. Varför det? Det 
gjorde man bara inte (… ) först utbildar man sig, sedan gifter man sig och sedan 
skaffar man barn. Det var liksom den ordning som jag hade föresatt mig. Det var 
jättekrångligt att ha barn” 
Man har inga pengar när man studerar och att vara hemma med barn och studera 
det går inte tyckte hon. 
Hon har ingen i familjen som har inspirerat henne till hennes val. Hon har 
arbetarbakgrund och det finns nästan inga akademiker i släkten (en kusin har 
ingenjörsutbildning). Hon har brutit arvet men hon blev uppmuntrad av sina 
föräldrar att göra det. Det finns bekanta som har samma bakgrund som hon och 
som har berättat att många i deras närhet tycker att det är onödigt att utbilda sig. 
Hennes mamma kunde inte förstå varför hon skulle bli ingenjör. Hon tyckte att 
det verkade vara ett trist arbete ― när man kunde bli exempelvis ekonom. Fadern 
är mycket stolt. Han har själv arbetat inom industrin så han blev nästan tårögd 
när hon berättade att hon skulle bli civilingenjör, storslaget tyckte han. 
En episod: 
 ”När jag läste på gymnasium hade vi en kvinnlig mattelärare. Efter ett tag insåg 
jag att hon favoriserade killarna i skolan. Jag kunde inte förstå varför för jag hade 
fram till den (…). I och med att jag inte hade några syskon så är jag uppvuxen 
som både pojke och flicka på nåt vis. Jag hade inte förstått att det var skillnad på 
tjejer och killar i den utsträckningen. Men då gick det upp för mig att hon gillar 
killar för att hon liksom tyckte att de var bättre bara för att de var killar. Var man 
tjej då skulle man vara duktig och man var tvungen att visa lite mer…hur yttrade 
sig? Hon hade litet syrliga kommentarer och hon pratade gott om vissa killar. 
 
Intresse för matematiken upptäckte hon genom att hon var en av de bättre men 
hon tyckte att det var tråkigt på ”lågstadiet”. Hon tror att det berodde på den låga 
nivån. Hon hade säkert klarat av en högre nivå och på gymnasiet var det svårare 
men hon upplevde det som en utmaning. Hon hävdar att hon var lika duktig som 
killarna.  
 
Arbetsplatsens beskrivning 
Hon arbetar inom en enhet som heter ”utveckling och teknisk kundservice”. Det 
är en avdelning som organisatoriskt tillhör marknad. Det är tre stora ben: 
Marknad, produktion och logistik. Under marknad har man lagt 
utvecklingsavdelning och hon arbetar med långsiktiga projekt. Hon berättar att en 
del av projektet arbetar med högskolor och institut. Hon arbetar med ett 
europeiskt projekt med ett franskt företag som gör samma produkter som de. De 
är små så de anses inte vara konkurrenter och kan utbyta erfarenheter med 
varandra. På utvecklingsavdelningar har man kontakt. 
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Som kemiingenjör har hon en grundförståelse på molekylär nivå. När hon 
började på företaget var det åtta män och två kvinnor men numera är de sex tjejer 
på avdelningen.  
”Gubbarna skämtar ju om oj, oj, oj det går inte att uttrycka sig har de sagt vid 
fikabordet nån gång…när alla gått.  Vad skönt de har gått så man kan prata som 
folk” De skämtar att det är hönsgård! 
Hon använder sina kemikunskaper nästan uteslutande när hon tittar på korrosion. 
En del är administration och man skall ha många bollar i luften. 
”När man läser till ingenjör så tror man att man skall syssla med själva ämnena 
man har hållit på med. När man är ingenjör och kommer man ut då får man göra 
massor med olika jobb. Det man har lärt sig från ingenjörsutbildningen det är 
tycker jag hur man skall ta reda på information och hur skall man utnyttja den 
informationen till ett resultat. Det är det man övar sig på men det ser man inte 
när man håller på att plugga för man får ju ofta helt oöverstigliga uppgifter som 
man skall göra på en omöjligt liten tid. Det går. Vi hade ett tempo på tekniska 
högskolor som är helt otroligt om man jämför med andra linjer.” 
 
Hur rekryterades du till jobbet?  
Det var en bra arbetsmarknad och jag hade kontakter. Egentligen ville hon forska 
inom läkemedelsbranschen men hade inga kontakter. Det är viktigt att 
sommarjobba för det är en inkörsport. Jag hade meriter innan jag började plugga 
på Chalmers. Hon har arbetat sammanlagt 11 år och varit mammaledig. 
Hon har fått ett nytt arbete inom annan produktion. Hon tycker att det är en god 
stämning och en stor frihet med intressanta projekt. Det beror också på vad och 
för vem man arbetar för. 
Hon önskar inte detaljstyrning men skulle vilja ha en annan styrning med mer 
effektivitet och uppföljning. 
En episod: Kontorsmiljön var inte tillfredställande när hon började på jobbet. 
Det finns nya gardiner, mikrovågsugn och tillbehör som man behöver. Det har 
dock blivit en bra utveckling och stora förändringar. 
 
Om manlighet/kvinnlighet 
Hon berättar att hon uttrycker sig manligt ibland.  
”Kan vi gå till det du sade om hönsgård? Det är på skämt samtidigt så vet man att det 
inte är enbart på skämt som de säger man vet inte hur djuprotad det egentligen är.  
Finns det jargong? Ja det gör det. Det där är lite olika på olika avdelningar. Vi har en 
humanmiljö här just i det här huset. Här kan man säga vad man tycker och tänker 
det kan man inte överallt. Jag upplever inte att just i de ingenjörskretsarna att det 
är manligt jargong. Det är när man kommer ut i linjen det är ett annat språk det 
går inte att uttrycka sig som en akademiker när man skall prata med dem på 
linjen. De gillar inte akademiker överlag (…) för mig har det varit en fördel att ha 
arbetarbakgrund.” 
”När vi är jämnåriga ser jag inga skillnader (…) i så fall är det skillnad mellan 
chefer eller befattningar.” 
Det viktiga för att arbetsplatsen skall kännas trivsamt menar hon är en god 
stämning. De yttre svårigheterna blir lätta att bära.  
Hon säger också att hon kan påverka sin egen kompetensutveckling och att 
utbildningsavdelning är mycket bra. Man ansöker efter sin utbildningsnivå och 
det finns inga hinder att söka medel. När det gäller lönen måste man visa att man 
är en viktig del för företaget. På hennes arbete finns det en ”kvinnlig chef”. Hon 
kommenterar också sitt arbete bland kvinnor.  
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Hon har sommarjobbat men har inte så goda erfarenheter av kvinnodominerade 
arbetsplatser. Hon anser att det förekommer för mycket intriger. På 
mansdominerade arbetsplatser förekommer också intriger men ”man tar det med 
en klackspark”. Privat menar hon att hon kan välja vilka kvinnor hon umgås med 
men medger att de flesta var ingenjörer. Hennes man är också ingenjör men på en 
annan arbetsplats. Hon anser att det är väldigt bra att prata om arbetet med sin 
man. 
Vilka råd kan man ge till kvinnor som söker sig till industrin? 
Det finns individuella skillnader mellan killar och tjejer på Chalmers säger hon. 
Man skall inte vara orolig för att söka arbete inom industrin, de allra flesta trivs. 
Det är bra arbetsmiljö, mycket frihet vad gäller arbetstider och man skall arbeta 
med det man tycker är kul. 
”Det är alltid bra om det är en blandning av kvinnor och män för man ser och 
värderar saker på olika sätt” (…) 
”Det är inte alltid man lyckats få gehör för sina kvinnliga egenskaper, det är jätte 
svårt. Man måste kommunicera med männen på männens sätt.” 
Är det en nackdel att kommunicera på kvinnors sätt? 
”Nej, det är det inte. Men det är effektivare att uttrycka sig på männens sätt  
Jag vet inte om det hör ihop med jobbet. Men, jag själv brukar tänka på när man 
talar med män:(härmar en gäll röst) det är ingen som tar en på allvar. 
”Förbereda sig, förberedelser, förberedelser om man vill ha någonting man kan 
inte bara gå in till chefen utan att förbereda sig” 
 

 Ingenjör G 
 
Utbildningsbakgrund och arbete 
Den 27 maj åker jag till Borlänge för att intervjua en maskiningenjör. Vi sitter på 
hennes kontor. Hon berättar fritt om sin bakgrund. Hon har gått på tekniskt 
gymnasium och är 49 år. Hon gick fyra år på maskinlinje 1973 och var den tredje 
flicka som avslutade gymnasiet. 
 
Hon hade arbetat 13 år med företag och började med sin specialitet inom 
Hydraulik.  
Arbetsförmedlingen ringde henne och hon fick tjänsten på ett företag. Hon antar 
att hon fick arbete för att hon var tjej. Då var det ett litet företag så det fanns 
olika uppgifter att göra: man skulle konstruera och rita men också ägna sig åt 
företagets bokföring. Man kan påstå att det var en fördel att vara tjej för det var 
svårare att få en kille att göra bokföring och sekreteraruppgifter.  
Hon tror att det var nyttigt för henne att ha fått varierade arbetsuppgifter på det 
företaget. Hon fick lära sig helheten, PA och ekonomi och inte bara teknik. De 
fyra åren som hon var platschef växte företaget från 5 anställda till 32.  
Hon fick göra karriär på företaget tack vare den flexibilitet som arbetsuppgifterna 
innebar. Efter ett antal år hamnade hon i företagets styrelse och sedan såldes 
företaget 1980 till ett större och då var hon med i ledningsgruppen. 
Hon drömde från början om att bli skolfröken men förstod att det inte var det 
hon skulle göra. En studierektor och en studievägledare rådde henne att satsa på 
maskin: det fanns arbete och hon utmärkte sig i matematik. 
 
Hon var den första flicka som sökte till tekniskt gymnasium med 
maskininriktning inom kommunen. Byggnads och kemi var mera vanligt och där 
gick det flickor. Hon blev ensam tjej på maskinlinje. När hon började (1973) var 
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de endast fem flickor i en hel årskurs. Den äldsta var 32 år och hon fick en 
stadsingenörstjänst, en blev sjuksköterska och de andra arbetade inte inom teknik. 
Hennes far arbetade inom gruvindustrin och modern var hemmafru. Hon fick 
inget speciellt stöd. 
Under gymnasietiden tyckte vissa lärare att man skulle vara hemma och sticka 
istället. 
 
En episod 
”Vi hade praktik på Bergslagets praktiska skola och vi skulle svarva en armring. 
Jag kommer så väl ihåg att man satt upp den svarven och satte in ”(ohb)” som det 
skulle vara sedan kom en av killarna in och var klåfingrig och ställde om den 
svarven så skarven skar, det var för mycket så det började gå varmt. Det började 
ryka och sen pös killen iväg och så stod det en annan kvar där och då kom läraren 
och han var ju arg. Då tyckte han att man skulle vara hemma och sticka istället. 
Det är sånt man kommer ihåg. För läraren var det självklart att man inte begrep” 
 
Alla fick arbete efter utbildning. Hon bor i ett litet samhälle och det är inte vanligt 
att man studerar vidare man gick inte på gymnasiet då alla kunde få arbete på 
SSAB. 
 
Efter 13 år på ett företag var det dags att tänka på egna behov. Hon var aldrig 
ledig och barnen var små så hon bestämde sig att göra något av sitt liv. Det fanns 
en tjänst på Hydraulik som hon sökte och stannade på SSAB i 10 år.  
Vid 40 började hon på ett annat företag och stannade i 3 år och fick samtidigt 
möjlighet att börja på det nuvarande företaget där hon utbildar ingenjörer. De är 
sex anställda och hon är ensam kvinna och äldst. Hon har alltid varit ensam 
kvinna ”Jag och en grupp män hela tiden”. Hon har blivit accepterad som en av 
dem. Man är ju olika och så påverkas man av detta säger hon. 
”Man tänker på olika sätt” Hon säger: ” ju äldre man blir så förstår man mer” Det 
skiljer mer än vad man tror. 
”Tjejerna reagerar mer känslomässigt. Killarna är rakt på och tänker inte så 
mycket förrän det uppstår situationer och då får de lov att diskutera vad som 
hände”.  
”Jag tror att killarna är sämre på att se samband om vad som händer att man till 
ex kan ha det jobbigt i andra situationer. Jag menar att kvinnor är bättre på att 
vara lyhörda. Man kan inte bara lyssna man måste samtidigt veta vad målet är och 
få alla med säger hon och går vidare i sin reflektion. Man måste gå vidare och 
fatta beslut”. 
”Ibland ifrågasätts att man inte begriper när folk frågar efter ingenjören och det är 
en kvinnoröst som svarar då kan det låta: ”har du ingen karl där” (när någon skall 
prata med mig). ” 
 
Hon berättar vidare att de har 300 kursdeltagare per/år och att bland dessa finns 
det endast är 3-4 tjejer. Hon anser att det är många som har svårt att acceptera att 
hon har så höga kvalifikationer och är kunnig inom sitt område. Hon säger: 
”Några blir förvånade att man är kvinna men att man måste vara beredd på detta. 
Ibland kan det också bli väldigt killigt med tuff jargong.”  
Hon menar att jargongen finns men att det är sällan att den är elakt. 
”Man får väl sila mycket. Nog hör man väl och det är fegt att inte svara. Jag 
brukar aldrig gå i clinch med män. Jag hugger aldrig tillbaks. Jag svarar inte”  
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Hon tillägger att: ”man har sett så många tjejer som svarar och hur det kan bli en 
spiral av jargong och man går över gränsen där det är besvärligt”. 
Att män och kvinnor talar om olika saker säger hon kan handla om att man har 
olika intressen: ”Man har inte samma intresse. Det kanske finns någon som vill 
diskutera om förgasaren i en timme” 
 
Tystnaden som strategi?  
 
Hon berättar att det är många som har försökt provocera genom att säga: 
”kärringarna skall vara hemma de har ingenting här att göra” Då får de väl tycka 
det menar hon. Hon känner sig inte utsatt och säger att det är en annan form av 
utanförskap. Det får inte vara fel att man tycker olika.  
”Man känner sig utanför när man träffar en massa tjejer som jobbar inom ett 
vårdyrke. Deras problem är annorlunda. Jag antar att det blir öppna konflikter, 
killarna kan vara jättearga på varandra men de pratar om en skruv.” 
 
Tradition, jämställdhet 
Jämställdhet finns i hemmet men man faller in i rollerna säger hon och påpekar 
att när hon började då skruvade hon men sedan vet hon att reparatörerna är 
duktiga och att man löser problemet tillsammans och då skruvar hon inte. 
”Som flicka kan man känna sig ensam på jobbet: snacket i fikarummet är sport, 
bilar och man behöver inte visa intresse för detta. Nackdelen är att kvinnor skall 
vara så duktiga med skolan, jobbet och hemmet”. Man måste börja tidigt med 
påverkan säger denna erfarna ingenjör för redan från början stoppas flickor i ett 
fack. ”Kvinnor i mansdominerat yrke det gäller att göra rätt, gör du fel är det för 
att du är tjej, alla gör fel men gör en tjej fel så är det för att man är tjej. Hon skulle 
ha gjort något annat. Det känner man, att vara duktig och samtidigt vara en 
duktig mamma. Det måste vara fel om man skall tvingas att välja mellan jobb eller 
barn. Jobb är en del av livet och inte allt och det gäller att hitta den balansen” 
Under hela sitt yrkesliv har hon aldrig accepterat att hon skall ha sämre betalt än 
killar. Hon menar att man skall ta vara på människors kompetens och olikhet  
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